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mWtcvegencvW musclimuncnEve. twVcHIdu
aungeni dwsckurumI koncme aisclWmeacge
mwacCwSc aotc aencme aiscvWjibeve. awdi
aisclWmcdInwSc govwailW mIheacge aencme aisc
mwauFUAeve. mIge aencme boDu dwlIlwkI rwsUluQ
BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmwge rwsUlukwmuge
furwtwmw duvwsctwac vEtukureacvI AWncmugoteacgwai
twVcHIduge mwacswlw aungwncvwaideacvunc
kwmugwaivumeve. Qge aeackwauvwnctwkwnc
bwyWnckoScdeacvunc kwmugwaivumeve. rwsUluQ
BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmwge kurInc
fonuacvunu aencmehW rwsUlubEkwluncge rwsUlukwmuge
miHcvwrwkI ywAunI nWrehwkI awdi awBclwkI
twVcHIdukwmugwai vIkwmeve. awdi rwsUluQ
BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmw, mWtc Q
ruacsuncleacvi    muAWJu   bunu jwbwlu
ywmwnc kwrwawSc fonuacviairu  aencme
furwtwmwvesc     aekwlEgefWnwSc HwdIXckureacvI:

mibwscfuLutwkugwai aekulevE mWnwaI:
“hwmwkwSwvwrunc kwlEgefWnu tiywvwDwaigwncnwvwnI
awhulukitWbuncge bwywkugegWtwSeve. fwhe kwlEgefWnu
aemIhuncnwSc govWlwacvW aencmefurwtwmw

aeacCeackwmugwai 
hwacdwvWSeve. aebwhI Q nUnc aehenc aeacvesc
ailWhwku nuvWkwmugwai hekivumuge mwacCwSc
govWleacvunc kwmugwai hwacdwvWSeve. awdi aehenc
rivWywteacgwaivwnI Q aeackwauvwnctwkwmuge mwacCwSc
govWleacvunckwmugwai hwacdwvWSeve. aebwhI
aencmefurwtwmwvesc twVcHIdwSc govWlwacvWSeve. fwhe
aekwnctwkugwai aemIhunc kwlEgefWnwSc
kiywmwncteriveacjeacyW denc koncme reywkW duvWlu
fwscnwmWdu aemIhuncge mwacCwSc Q fwrcFu
kurwacvWfwaivWkwnc aemIhuncnwSc awncgwaidESeve.”
miaeve. miHwdIXwkI digu HwdIXeackwmugwai vWtI
mitWminwkwlukoSclI hwmwaekwni mimwauFUAWguLE
twnckoLu aekwncNeve.

aiscvediyw bwyWnunc aengEgotugwai
aisclWmunc aencmefurwtwmw aungenencjehE awdi
aungwacnwaidEncjehE aeacCwkI twVcHIdeve. ywAunI
Qge aeackwauvwnctwkwnc denegwtumeve. aehenc
hurihw kiyevumwkWai awdi kiywvwaidinumeac
huncnwncvWnI aEge fwhuncneve. aisclWmuncge

awsWsI aungenumwkwSc vWncjehEnI aeAilcmeve.
twVcHIduge Ailcmeve. Qge aeackwauvwnctwkwnc
denegwtumuge Ailcmeve. Q vwHIkurwacvWfwaiveaeve.

mWnwaI: “Q aI hwmwkwSwvwrunc aekwlWnge menuvI
awLukwncvevunc HwacquvegencvW aehencaeacvesc
ailWhwkunuvW kwlWngekwnc dwncnWSeve.” miaeve.

fwhe Q aI aeackwauvwnctw kwlWngekwnc
nudenehure aekwlWngeawSc awLukwnckurWairu
aekwlWngeaWai aehencfwrWtwkWai xwrIkukurevunc
aoncnWnI dWdigWtugwaeve. awdi Q aWaiaeku
aehencfwrWtwkWai xwrIkukoScgenc kurW awLukwnc
aekwlWnge qwbUlu nukurwacvWnekwnc aekwlWnge
awncgwvWfwaiveaeve.

Q twAWlW vwHIkurwacvWfwaiveaeve.

miaI aencme mWtc awdi aencme xwrwfuveri awdi
Q ge HwFcrwtugwai aencme qwdwru aufuligencvW
muHwacmwdu BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmwge
HwacqufuLugwaivesc vwHIkurwacvWfwaivW mincvwreve.
mibwscfuLugwai aekulevigencvW mWnwaI: “kwlEgefWnu
xwrIkukureacvinwmwvesc kwnDwaeLigenc
hwmwkwSwvwrunc kwlEgefWnuge AwmwlufuLu
bWYilukurwacvWhuSImeve. awdi kwlEgefWnu vWhuSI
geacli hwlWkuvegencvW mIhuncge tereaincneve.”
miaeve.

aWdEheve. aiscvediyw bwscfuLwkI
kurincvesc dencnevi fwdwainc aencme mWtc
sWhibWaWaimedu bWvwailwacvWfwaivW bwscfuLekeve.
aekwlEgefWnWaimedu mifencvwrwSc awncgwvWfwaivWairu

c
muqwacdimW
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“Q aI tiywbwaimIhunc hwacdwvwai denc tiywbwaimIhuncnwSc rizcqu deacvi kwlWngeaeve. denc
tiywbwaimIhunc mwruacvwai denc awlunc tiywbwaimIhunc diruacvWnEvesc kwlWngeaeve.” )awacrUmc:04(

twVcHIdu
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aekwlEgefWnwScvure hurihW gotwkunc dwSuge
mwKulUquncnWai medu kwnctwac huncnWne fencvwru
denc viscnevunc huacTeve. mihencvIairu xwrIku
kurumwkI, aWde! twVcHIdWai aidikoLu vumwkI biruhuri
kwmeackwnc aengiacjeaeve. nurwackWkwmeackwnc
ywqIneve. awLukwnckurWairu QaWaiaeku aehenc
fwrWteac bwaiverikoScgenc aWde! xwrIkukoScgenc
awLukwnckoScfinwmw aeawLukwmeac Q
qwbUlunukurwacvWneaeve. twVcHIdWai KilWfuvItIaeve.

xwrIAwtuge aiBcYilWHugwai twVcHIdwkI
hurihW mWnwaeacgwaivesc Q aeackwauvwnctwkurumeve.
aekwlWngeawSc aeacvesc xwrIkwku, bwaiveriawku
nuvWkwmugwai qwbUlukoSc Q aI aeackwauvwnctw
kwlWngekwmugwai timWge bwhWai Awmwluncvesc
XWbitukurumeve. mihenI Q ge verikwmWai,
milckiacyWtugwai awdi hincgwvW kwnctwactwkugwai
aekwlWnge aeackwauvwnctwaeve. aekwnckwmugwai
aekwlWngeaWai bwaiverivWne aeacvesc bwaiveriaeac
awdi xwrIkeacnuveaeve. hwmw aefwdwainc aekwlWnge
zWtufuLWai sifwfuLutwkugwai aekwlWnge
aeackwauvwnctwaeve. zWtufuLWai sifwfuLutwkugwaivesc
aekwlWngeaWai aeacsifwvevE aeacmiXWluvevE aeacvesc
aehencfwrWteac nuveaeve. awdi aekwlWngeaI
ailWhIvwnctwkwmWai awLukwnc aefwrWtwkwSc vevumuge
gotuncvesc aeaI aeackwauvwnctw ailWheve.
ailWhiacywvwnckwmuge HwaiXiacywtuncvesc
aekwlWngeawSc aeacvesc xwrIkwkunuveaeve.
bwaiveriawkunuveaeve. aekwlWnge aeackwauvwnctwaeve.
Q twAWlWge HwFcrwtunc rwsUlubEkwluncnWai
nwbIbEkwlunc gencnevi twVcHIdu behigencvwnI
miaixWrWtckurevunu tincbwaige mwacCwSeve.

aeaI:  - )rwacbuvwnctwkwmuge
gotunc aeackwauvwnctwkwnc(

)aiscmufuLutwkWai
sifwfuLutwkugwai aeackwauvwnctwkwnc(

awdi  )ailWhiacywvwnctwkwmuge
gotunc aeackwauvwnctwkwnc( mitincbwaeve. twVcHIduge
mitincbwaivwnI aEge aeacbwai awneacbwyWai

guLilWmehifwaeve. aebwhI miaincbwywkwSc aImWncve
awneacbwaitwkwSc aImWncnuvinwmw twVcHIdwSc
bwrWbwrwSc aIMWncvI mIhwku kwmugwai nuvWneaeve.
Qge aeackwauvwnctwkwnc furihwmwawSc furihwmwawSc
awdWkurimIhwku kwmugwai nuvWneaeve. awdi
kiaeacheacyeve. aEnW belevEnI muxcrikwkukwmugwaeve.

mihencve twVcHIduge mitincbwaige
tereainc koncme bwywkwScvesc kuDwbwyWneacdEnc
qwBcdukurwmeve.

)1( furwtwmw bwywkI  aeve.

 awkI 
fuLutwkugwai ywAunI aekwlWnge kurwacvW kwnckwmugwai
aekwlWnge aeackwauvwnctwkurumeve. aebwhI
hwmwkwSwvwrunc Q subcHWnwhU vwtwAWlWaI aencmehW
twketIge rwacbu kwmWai aencmehWtwketIge veri
fwrWtckwmWai, aencmehW twketi bwlwhwacTwvW
fwrWtckwmWai, aencmehW twketIge KWliqukwmWai,
awdi aencmehW twkeacCwSc rizuqudeacvwnI aekwlWnge
kwmWai mikwnckwmuge mwacCwSc aiqurWruve
aeacbwscvumeve. awdi hwmw aeyWaeku aekwlWngeaI
twketi diruacvW awdi mwruacvW kwlWngekwmWai
awdi aencmehW twkeacCwSc fwaidWvWne kwnctwkWai
geacluncvWne kwnctwactwacvesc jeacsevumuge
verifwrWtckwmWai, awdi kwncboDuve hWscvW
vwgutugwaivesc duAW aijWbwkureacvumuge hwmwaekwni
fwrWtwkI aeaI kwmugwai kwSwvwrukoSc ywqInckurumeve.
awdi aencmehwai kwnckwmuge mugUverikwnc
KWacBwvegencvwnI hwmwaekwni aekwlWngeawSc kwmWai
awdi aencmehW hevWai bwrwkWteacvwnI aekwlWnge
awtcpuLugwaikwmWai awdi aekwlWngeaI aekwlWnge
airWdwkureacvi koncme kwmwkwSc kuLwduncvwnc
kwlWnge kwmugwai aiAutiqWdukoSc kwSwvwrukoScgwtumeve.
awdi aiscvediyw kwnckwmuge tereainc aeacvesc
kwmeac hincgevumugwai aekwlWnge rwsckwncfuLWai
bwaiverive xwrIkuvWne awdi vevEne aeacvesc
aehenc fwrWteac nuvWkwmugwai kwSwvwrukoSc aekwmwSc
aiqurWruve ywqInckurumeve. mincvwrwSc aImWncvumuge
bWbuvesc vwnI twauhIduge mibwaige tereaincneve.
twauhIduge mibwaige mwacCwSc dwlIlukurW aWywtctwac
quruaWnuge aetwac mitWgwai ginwvegencneve.

aEgetereainc awncnwnivi aWywtcveaeve.

mWnwaI: “aenmehwai twAurIfWai XwnW aeac
HwacquvegencvwnI AWlwmctwac hwacdwvW boDukurwacvW
awdi aetwketi bwlwhwacTwvW awdi aetwketi
twrubiacywtukurwacvW aetwketIge veri mwtc Q
awSeve.” miaeve. awdi aehenc aWywteacgwai veaeve.

mWnwaI: “Q aI kwlEmenc hwacdwvwai denc
kwlEmencnwSc rizcqu deacvi kwlWngeaeve. denc
kwlEmenc mwruacvwai denc awlunc kwlEmenc
diruacvWnEvesc kwlWngeaeve.” miaeve.

dwncnwaeve. twauHIduge mibwywSc aekwni
aIMWncviywsc aisclWmwku kwmugwai nubelevEneaeve.
aeaWaeku twauHIduge awneac debwywScvesc aImWncvWnc
jehEneaeve. mihenI mwackWge muxcrikuncvesc
aisclWmc dInc awaumuge kurincvesc twauHIduge
mibwai qwbUlukureaeve. nwmwvesc aemIhunc
aisclWmunckwmugwai nuveaeve. aemIhuncge vWhwkw
Q awncgwvWfwaivW aeacaWywtwkI:

miaeve. mibwscfuLutwkugwai aekulevigencvW mWnwawkI:
“kwlEgefWnu vidWLuvWSeve. auDuncnWai bimunc
kwlEmencnwSc rizuqu deacvwnI kWkuheacyeve? awLefwhe
aivunctwkWai )ywAunI kwncfwtctwkWai( awdi
fenunctwkWai )aebwhI lOtwkWai( milckuvegencvwnI
kWkwSc heacyeve? awdi mwruvefwaivW twketInc
dirEtwketi neruacvwai, awdi dirEtwketIge tereainc
mwruvefwaivW twketi neruacvwnI kWkuheacyeve? awdi
kwnctwactwac twdubIrukurwacvwnI kWkuheacyeve?
)mifwdwainc aemuxcrikuncnWai suvWlukurwacvW
bwaclwvWSeve.( aErunc aemIhunc bunWneaeve. aeaI
Q aeve.” miaeve. awdi aehenc aWywteacgwaiveaeve.
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mWnwaI: “aemIhunc heacdevI kWkutO aemIhunckureac
kwlEgefWnu awacswvWfiacyW hwmwkwSwvwrunc aemIhunc
bunWneaeve. aeaI Q aeve.” miaeve.

mifwdw kitwncme bwscfuLutwkeac
quruaWnugwai twfWtu AibWrWtuncveaeve.

mivWhwkwtwkwkI aisclWmcdInc awaumuge
kurIgwai mwackWgwai tibi muxcrikuncge bwsctwkeve.
aemIhuncvesc Q ge rubUbiacywtu vwnctwkwnc
AWncmukoSc qwbUlukureaeve. nwmwvesc aemIhunc
Q ge ailWhIvwnctwkwmWai aekwlWnge
nwncfuLutwkWai sifwfuLutwkugwai
xwrIkukurikwmwScTwkwai aemIhuncnI Q awSc
xwrIkukuri muxcrikunckwmugwai kwnDwaeLi
aemIhuncge leyWai mudW muauminuncnwSc Q
HwlWlukoScdeacviaeve.

) - devwnw bwywkI:

 aeve.(

 ge
mWnwawkI Q ge nwncfuLutwkWai sifwfuLutwkugwai
Q aeackwauvwnctwkurumeve. mi mwauFUAuge
KulWBWawkI: “)Q gefotugwai bwyWncvegencvW
aekwlWnge aencmehW nwncfuLutwkWai
sifwfuLutwkeac(“ awdi aekwlWnge rwsUlW
muHwacmwdu rwsUlu BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmwge
dUfuLunc bwyWnckurwacvwai awncgwvWfwaivW “)Qge
aencmehW nwncfuLutwkWai sifwfuLutwkeac(“ aebwhI
kIriti quruaWnWai rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi
vwswaclwmwge suncnwtunc XWbituvW Qge
aencmehW nwncfuLutwkWai sifwfuLutwkeac aede

awBclugwaivW fwdwawkunc aeacvesc )1(

aeacnukoSc, )2( aeacnukoSc, )3(

aeacnukoSc, awdi )4( aeacnukoSc Q aWai
aekwlWnge rwsUlW BwaclwQ Awlwaihi
vwswaclwmwge murWduge mwtinc aenwncfuLutwkWai

aesifwfuLutwac aekwlWngeawSc vWkwmugwai qwbUlukoSc
aiqurWrukoSc sWbitukurumeve. awdi aekwlWnge
nwncfuLutwkWai sifwfuLutwkugwai aenwzwrunc
bwaiverive xwrIkuvW aehenc aeacvesc fwrWteac
nuvWkwmugwai ywqInckoSc tedukoSc kwSwvwrukurumeve.
fwhe twauHIduge mibwaige mwacCwSc dwlIlukurW
aWywtctwac quruaWnugwai ginw AwdwdwkwSc veaeve.
aEgetereainc Hwxcru sUrwtuge

mitwnunc feSigenc misUrwtuge niywlwScvW
aWywtctwkugwai veaeve. awdi mujWdwlW sUrwtuge
furwtwmw aWywtWai awdi minUncvesc kitwncme
twneacgwaeve.

dencfwhe twauHIduge mibwaigwai vwrwScboDu
aoLunctwkeac awrwaigenc awdi aeaoLunctwkugwai
vWvwde sIdWmwgunc neacTigenc vwrwScginw boDeti
AWlimunctwkeac diywaeve. aEge tereainc bwaeac
AWlimunc rwngwLugotc viscnivwDwaigenc
sIdWmwgwSc rujUAwvevwDwaigenc twaubWve

 aeauBUlwSc
aenburivwDwaigenc aImWncve vwDwaigencneviaeve.
awLugwnDumencge divehirWacjEgwai migencguLE Q
awSc vWjibu vihi sifwfuLwkWai aEge aidikoLu
musctwHIlu vihi sifwfuLwkWai awdi jWaizuvegencvW
aeacsifwfuLwkWai, miaI twauHIduge mibwaigwai vWvwde
mwguaoLigencdiyw bEbEkwlunc dwackwvWfwaivW
bWYiluvWhwkwtwkekeve. aeaI   aeacgotwkwScvesc

 ge AwqIdWaeacnUneve.
aeaI  BwacHwnUnc gotcgoteve. awdi mwxchUru

hwtwru aimWmunckwmugwaivW 

  awdi

  miainc
aeacvesc bEkwleacge AwqIdWaeacnUneve. aebEkwluncge
AwqIdWawkI BwacHw AwqIdWaeve. BwacHw AwqIdWawkI
quruaWnWai suncnwtunc XWbituvW nwncfuLutwkWai
sifwfuLutwkeac aekwlWngeawSc hurikwmugwai

XWbitukurumeve. aeacvesc  aeacnukoSc,

 aeacnukoSc,  aeacnukoSc,

 aeacvesc nukoSc awncnwnivi aWywtugwaivW
auBUluncneve. aeaI:

miaWywteve. miaWywtugwai aekulevigencvW mWnwaI:
“aekwlWngeaWai aeacfwdw vegencvW awdi
aeacsifwvegencvW hwmwaekwacCeacvesc nuveaeve.
aekwlWngeaI awacswvW voDigencvW awdi bwaclwvW
voDigencvW rwsckwlWngeaeve.” miaeve.

miaWywtunc aekwlWnge nwncfuLutwkWai
sifwfuLutwkuge qWnUnWai qwvWAidu rwngwLwSc
sWfuve hWmwveaeve. aWywtuge furwtwmw jumclwaigwai
aevwnI nwfIaeve. aebwhI, aeacvesc mWnwaeacgwai
aekwlWngeaWai miXWluve aeacgotcve aeacfWDuvevEnE
aeacvesc aeacCeac nuveaeve. aWywtuge devwnw

jumclwaigwai aevwnI  aeve. aebwhI Q
awSc bwaclwvWvoDigwtumWai awacswvW voDigwtunc
XWbituvW vWhwkwaeve. awdi aeawacswvWvoDigwtumWai
bwaclwvWvoDigwtunc koncmehenc mwKclUquncge aehumWai
belumWai aeacfwdwvWnc nujehEne vWhwkwaeve.
aekwncaevwnI aWywtuge kurIjumclwainc
nwfIkurwacvWfwaeve. awdi aekwnc rwngwLwSc
bwyWnckurwacvWfwaeve.

vImW mibWbuge qwvWAidWai qWnUnwkI
jumclwkoSc bunWnwmw Q ge fotugwai awdi
rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmwge
suncnwtugwai Q ge sifwfuLeac
bwyWncvegencvWnwmw ae sifwfuLeac ae
bwyWncvegencvW gotugwai aekwlWngeawSc
XWbitukurumeve. nwmwvesc aEge vwactwrWai gotc
awLugwnDumencfwdw mwKclUquncge sifwywSc
hurikwmugwai hwmwnujeacsumeve.

 miaWywtuge murWdwkI
aeaIaeve.

misWlwkwSc Q twAWlW 
vevoDigwtunc )fwaibW voDigwtunc( miaI qudusiacyw
HwdIXunc XWbituvefwaivW sifwfuLekeve. aekwmwku
aefwaibWvoDigwtunc aeaI awhwremenc mwKulUqunc
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fwaibWgotwSc lifcTwkunc nuvwtw siDiawkunc nuvwtw
aenUncvesc mwKulUqunc fwaibW gotwkwSc kwmugwai
KiyWluvesc koScgenc nuvWneaeve. aekwnc aoncnWnI
aekwlWnge zWtufuLWai lWaiquvegencvW gotwSeve.
)aekwSIgencvW gotwSeve.( aegoteac awLutwkuncnwkwSc
nEngEneaeve. aeaI aekwnc awncgwvWfwainuvWtIaeve.

hwmwaegotwSc Q ge  ywAunI
)aufWvevoDigwtunc( miaIvesc hwmw HwdIXunc
XWbituvW sifwfuLekeve. aekwmwku ae aufWvevoDigwtunc
aeaI mwKulUqunc aufWkurWgotwSc kwmugwai KiyWluvesc
koScgenc nuvWneaeve. aekwnc aoncnWnI koncgotwkwSc
kwmeac hwmwaekwkwScvesc nEngEneaeve. aekwnc
aoncnWnI aekwlWnge zWtufuLWai aekwSIgencvW

gotwSeve. aEge  aeac )vwactwreac(
nEngEneaeve. awdi minUncvesc aekwlWnge koncme

sifwfuLeacge qwvWAidwkI miaIaeve. nwfIaWai 
aeve. kencswlckurumWai ywAunI nwfI XWbitukurumeve.

aebwhI sifwfuLutwkuge vwactwrWai  nwfIkoSc
kencswlckoSc denc aEgefwhugwai sifwfuLuvWkwnc

XWbitukurumeve.  mi
aWywtuge murWdWai aeacgotwSeve. vImW mwacswlwaigwai
aoLuvWnulwacvwai rwngwLwSc viscnevunc huacTeve.
aincsWnunc aebwaimIhuncge awmiaclw buacditwkunc
Q awSc nwmWai sifw kwnDwaeLumI koLeacnetckoLwSc

moywkwmekeve. mwgufuredumekeve. 

) : tincvwnw bwywkI 
aeve.(

 awkI awLukwnckurumugwai Q
aeackwauvwnctwkurumeve. aebwhI aencmehW
bWvwtctwkeacge awLukwnckurWairu
aiKclWBcterikwmWaeku hwmwaekwni Q awSc kurumeve.
awdi Q fiywvwai aehenc aeacvesc fwrWteac
aeacvesc kwhwlw awLukwmeacgwai aeacvesc mWnwaeacgwai
bEnuncnukurumeve. kitwncme kuactwncvegencvW
mwlWaikwtc bEkwlwku nwmwvesc awdi Q fonuacvi
rwsUlubEkwlwku nwmwvesc bwaiveri nukurumeve.

twauHIduge mibwywkI dInwSc
aencmefurwtwmw vwdevE doreve. awdi dInunc aencme
fwhunc nukumevEne doreve. awdi dInunc aencme
fwhunc nukumevEne doreve. awdi miaI rwsUlu
bEkwluncge dwAuvwtuge aencme aiscfeSumeve. awdi

aencme fwhuge nimumeve.  ge
mWnwawkIvesc hwmwmiaIaeve. mihenI ailWhwkI
lObivetikwmWai biruvetikwmWai kIritikwmWai
mWtckwmWai awdi aiKclWBcterikwmWaeku aencmehW
awLukwmeac aefwrWtwSc kurevE fwrWteve. aencmehW
Kwlcqutwkunc heacdevi, rwsUlubEkwlunc fonuacvevi,
fotctwac bWvwaileacvunI twauHIduge mibwyWmedugwaeve.
awdi aencmehW mIsctwkunc debwaive aeacbwywku
muauminunc kwmugwaive awneacbwywku kWfwrunckwmugwaive
aeacbwywkwSc suvwruge Hwacquve awneacbwywkwSc
nwrwkw Hwacquve mikwnckwnc mihencvumuge awsclwkI
twauHIduge mibwaeve. awdi aencmehW rwsUlu
bEkwluncge rwsUlukwmuge suruKIawkI hwmwmiaeve.
Q twAWlW vwHIkureacviaeve.

mWnwaI: “ hwmwkwSwvwrunc nUHugefWnu
aekwlEgefWnuncge qwaumwSc rwsUlukwmWaigenc
timwncrwsckwlWnge fonuacvImeve. fwhe
aekwlEgefWnunc vidWLuviaeve. aE awhurencge qwaumeve.
kwlEmenc Q awSc aekwni awLukwnckurWSeve.
aekwlWnge fiywvwai aehencaeacvesc ailWheac
kwlEmencnwkwSc nuveaeve. )aehenc aeacvesc
ailWhwkwSc awLukwnckurumI kwlEmencnwSc
huacdwkwmeacnUneve.(“ miaeve.

awdi hUdugefWnuvesc aekwlEgefWnuncge
qwaumwSc vidWLuviaeve.

awdi BWliHugefWnuvesc awdi xuAwaibugefWnuvesc
hwmw aefwdwaeve. aehurihW bEkwluncge bwscfuLuge
KulWBWawkI “kwlEmenc Q awSc aekwni
wawLukwnckurWSeve. aekwlWnge fiywvwai aehenc

aeacvesc ailWhwku kwlEmencnwkwSc nuveaeve.”
miaeve.

awdi mihurihW rwsUlubEkwluncge
dwAuvwtuge awBclwkI  hwmw  aeacvWhwkwaeackwnc
bwyWnc  kurwacvWfwaiveaeve. Q twAWlW
vwHIkureacviaeve.

mibwscfuLugwai aekulevigencvW mWnwaI:
“hwmwkwSwvwrunc timwncrwsckwlWnge menuvI
)awLukwncvevunc HwacquvegencvW( aehenc aeacvesc
ailWhwku nuveaeve. aehencve kwlEmenc
timwncrwsckwlWngeawSc aekwni awLukwnckurWSeve.
mihenc vwHInukurwacvW aeacvesc rwsUlubEkwlwku
kwlEgefWnuncge kurincvesc timwncrwsckwlWnge
rwsUlukwmWaigenc fonuacvWfwainuvWneaeve.” miaeve.

dencfwhe miauncmwtu mWtcnwbiacyW
muHwacmwdu BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmw

HwdIXckureacviaeve.

ywAunI: “kwlEmenc Q awSc aekwni
awLukwnckurWSeve. awdi aekwlWngeaWai aekwacCwkWvesc
xwrIkunukurWSeve. bwaiverinukurWSeve.” miaeve.

awdi aehenc HwdIXeacgwai veaeve.

mibwscfuLugwai aekulevigencvW mWnwaI:
“timwnckwlEgefWnwSc awmuruvevigencvwnI Q nUnc
aehenc aeacvesc ailWhwku nuvWkwmwSc mIsctwkunc
hekivwncdencnWai awdi muHwacmwdugefWnI Q ge
rwsUlWkwmwSc hekivwncdenc mIsctwkuncnWai
hwngurWmwkurWSeve.” miaeve.

fwhe muLi quruaWnc, aekIaekwSc AWncmukoSc
aekulevigencvwnI twauHIduge mibwai
bwyWnckoScdeacvwai aekwmuge mwacCwSc mIsctwkunc
hEaeruvumuge mwacCwSeve. awdi twauHIduge mibwai
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aungeni aEgwaivW qwvWAiduge mwtInc Awmwlukuri
bwywkwSc huri dwrumwyWai XwvWbWai awdi aeaWai
KilWfuveacje bwywkwSc huri AwJWbWai AuqUbWtc,
awdi kOfW bwyWnckoScdeacvwai
ainczWrukureacvumugwaeve. kurukoSc dwncnwvWnwmw

twauHIduge mibwywkI ywAunI, 
awkI xwhWdwtuge dekwlimwaige murWdeve. awdi
aisclWmcdInuge muLi HwqIqwteve. mitwauHIdu netisc
ywAunI awLukwnckurWairu aehenihenc fwrWtctwac
bwaiverinukoSc hwmwaekwni Q awSc awLukwnckurunc
netcnwmw Q twAWlW aeacvesc mIheacge kibwainc
aisclWmckwnc qwbUlu nukurwacvWneteve. mihenI
aisclWmekE kiywaigenc auLE aeacvesc mIhwku
aeacvesc bWvwteacge awLukwmeac kurWairu hwmwaekwni
Q subcHWnwhU vwtwAWlWawSc aEnWge awLukwnc
KwlWscvegenc nuvWnwmw ae awLukwnc BwacHwaeac
nuvWneaeve. awdi ae awLukwmeac rwsUluQ
BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmwge suncnwtugwai
vWgotwScvunc koncmehencvesc lWzimuvegenc veaeve.

4- awLukwnckurWncvI hwmwaekwni Q
twAWlWawSc:

Q subcHWnwhU vwtwAWlW
jincnIncnWai aincsWnunc heacdevumuge HikcmwtwkI
aemIhunc awLukwnckurWairu hwmwaekwni Q twAWlWawSc
awLukwnckurumeve. Q twAWlW vwHIkureacviaeve.

mWnwaI: “timwncrwsckwlWnge jincnIncnWai
aincsInc heacdevI aebwaimIhunc awLukwnc kurumugwai
timwnc rwsckwlWngeawSc aekwni
awLukwnckurumwSeve.” miaeve.

awdi aehenc aWywteacgwai
vwHIkurwacvWfwaiveaeve.

mWnwaI: “hwmwkwSwvwrunc koncme auncmwtwkwSc
timwncrwsckwlWnge rwsUlubEkwlwku fonuacvImeve.
aeaI aebwaimIhunc timwnc rwsckwlWngeawSc

awLukwnckurumwSc )mIsctwkuncnwSc( awmuru
kureacvumwSWai aemIhunc YWGUtunc duruve
aeacfwrWtcvumwSc aencgevumwSeve.” miaeve.

dwncnwaeve. YWGUtwkI Q fiywvwai
awLukwncvevE koncme fwrWtekeve. aekwmwku aefwrWtwkwSc
awLukwncvevEairu ae awLukwncvevE fwrWteac aekwmWai
ruhigenc vWnwmwaeve. )miaI furWnw huri buacdi
huri fwrWtctwkwSc awLukwncvevE nwmwaeve. YWGUtwkI
aetwacgotwkwSc huri aeacCekeve. aekwmWbehE twfcBIlu

awdi fwhunc awncnwhuacTeve. (
awdi aehenc aWywteacgwai Q

vwHIkurwacvWfwai veaeve.

mWnwaI: “awdi kwlEgefWnuncge   rwacbu    awmuru
kurwacvwnI   aekwlWngenUnc    aehenc
aeacvesc    fwrWtwkwSc     awLukwnc
nukuLwaumwSWai mwaincbwfwaincnwSc
aiHcsWncterivumwSeve.”  miaeve.    awdi
aehenc      aWywteacgwai vwHIkurwacvWfwaiveaeve.

mWnwaI: “awdi kwlEmenc Q awSc awLukwnckurWSeve.
awdi aekwlWngeaWai hwmw aekwacCwkWvesc
xwrIkunukurWSeve.” miaeve.

awdi aehenc aWywteacgwai
vwHIkurwacvWfwaiveaeve.

mWnwaI: “kwlEgefWnu vidWLuvWSeve. kwlEmencge
rwacbu kwlEmencge mwacCwSc HwrWmckureacvi twketi
awhurenc kwlEmencnwSc kiywaidEnwmeve. kwlEmenc
awncnWSeve. aeaI aekwlWnge rwsckwncfuLWai
hwmwaekwacCwkWvesc xwrIkunukurWSeve.” miaeve.

aebwhI xwrIku kurumwkI HwrWmckwmekeve.

 ge awrihunc rivWvegencvW
HwdIXeacgwai veaeve. rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi

vwswaclwmw HwdIXckureacviaeve.

mibwscfuLuge mWnwaI: “awLutwkuncge mwacCwSc
vWjibuvegencvW Q ge HwacqufuLwkI aemIhunc
aekwlWngeawSc awLukwnckurumeve. awdi aekwlWnge
rwsckwncfuLWai hwmwaekwacCwkWaivesc
xwrIkunukurumeve. awdi awLutwkuncnwScTwkwai Q
deacvW dwrumw kurwacvWne fwFclu vwnctwveri
HwacqwkI aekwlWnge rwsckwncfuLWai xwrIkunukuri
mIhwkwSc aekwlWnge AwzWbu nudeacvumeve.” miaeve.

dwncnwaeve. aiscvediyw hurihW
nwacButwkeac BwrIHwgoteacgwai awncgwvwnI timW
awLukwnckurWairu aeacvesc aehenc fwrWteac
bwaiverinukoSc awLukwnc hwmwaekwni Q awSc
kurumI aencme aiscvWjibukwmeve. awLukwmwkI hwmwaekwni
Q ge Hwacqekeve. aeainc kitwncme kuDwmincvwreac
viywsc aehenc aeacvesc fwrWtwkwSc
niscbwtckurumI Q ge Hwacqeac aehencfwrWtwkwSc
awnburwailumeve. aErunc vWnI Q aWai aehenc
fwrWteac hwmwhwmwkuri muxcrikwkwSeve. aErunc Q
aeackwauvwnctw nukurevunIaeve. twauHIdu geaclunIaeve.
)nunimE(

  awbUbwkcru aibcrWhImc

)1(  gemWnwawkI Qge nwncfuLutwkWai
sifwfuLutwkuge lwfczutwac bwdwlukoSc
twGwacywrukurumeve.

)2(  gemWnwawkI kIriti quruaWnWai
mWtcsuncnwtunc dwlIlukurW Hwacqu mWnw
nwfIkurumeve.

)3(  gemWnwawkI Q twAWlW aekwlWnge
zWtufuLwSc XWbitukurwacvWfwaivW mWtcnwncfuLutwkWai
sifwfuLutwkwSc miXWlukoSc sifwkurumeve.

)4(  gemWnwawkI Q ge sifwfuLuvwnI
aeveni miveni vwactwrwkwSc kwmwSc bununc. miaI
hwactwhWvesc huacdwnUnc gotcgoteve.
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     aWai
 aWai dekwlimwaige

twfcsIrwkI aeactwfcsIreac.

twVcHIduge twfcsIruge HwqIqwtwkI Q subcHWnwhU
vwtwAWlW aencmehwai furihwmw sifwfuLwkuncnWai
awLukwnc aefwrWtwkwSc KwlWBckurumuge gotunc
aekwherive voDigencvWkwnc dene aekwmwSc
aiAutirWfuvumeve. 

twVcHIduge twfcsIrugwai muhiacmu
derukuneac veaeve. furwtwmw rukunwkI Q fiywvwai
aehenc hurihW fwrWtc fwrWtwkunc
ailWhiacywvwnctwkwnc nwfI kurumeve. awdi awLukwmuge
tereainc aeacvesc mincvwreac mwKclUqunckure
aeacvesc fwrWtwkwSc Hwacquvegenc nuvWkwnc dwne
aiAutiqWdukurumeve. kitwncme kuactwncvegencvW
mwlWaikwtc bEkwlwkwScvesc awdi fonuacvigencvW
nwbI bEkwlwkwScvesc awLukwmuge tereainc aeacvesc
mincvwreac Hwacquvegenc nuvWkwmugwai ywqInckurumeve.
kwSwvwrukurumeve.

devwnw rukunwkI aekwlWngeawSc
aeacvesc xwrIkwkunuvW aeackwauvwnctw Q awSc
ailWhiacyw vwnctwkwnc sWbitukurumeve. ailWhiacyw
vwnctwkwmuge aencmehwai KWacBiacywteac
aekwlWngeawSc KWacBwvegencvW kwmugwai hituge
awDInc qwbUlukoSc, dulunc aiqurWrukoSc timWge
Awmwlutwkuncvesc aekwnc twYcbIqu kurumeve.
AwmwlIgotunc hincgumeve.

Q subcHWnwhU vwtwAWlW
vwHIkurwacvWfwai veaeve.

ywAunI: “aibcrWhImc AwlwaihiacswlWmc
aekwlEgefWnuncge bwacpwawSWai aekwlEgefWnuncge
qwaumuge mIhuncnwSc vidWLuviaeve. kwlEmenc tiyw
awLukwnckurW twketInc )budutwkunc( awhuremenc
mivwnI muLInc bwrIawvegencneve. duruvegencneve.
hwmwaekwni netumuge tereainc awhurenc heacdevi
fwrWtwSc menuvIaeve. fwhe hwmwkwSwvwrunc aekwlWnge
awhurencnwSc tedumwgu dwackwvWneaeve.” miaeve.
miaWywtugwai aevwnI ailWhiacyw vwnctwkwnc aencmehW
twketInc nwfI kurwacvWfwaeve. awdi ailWhI
wvwnctwkwnc hwmwaekwni Q subuHWnwhU vwYwAWlW
awSc XWbitu kurwacvWfwaeve.

awdi BwHIHu musclimcgwai awbU
mWlikulc awxcjwAIge awrihunc rivWvegenc veaeve.
nwbiacyuQ AwlwaihiacBwlWtu vwacswlWmc
HwdIXckureacviaeve.

mWnwaI: “Q fiywvwai awLukwncvevE fwrWteac

nuvWkwmwSc aImWncve, )aebwhI (
kiywai, awdi Q fiywvwai awLukwncvevE fwrWtctwkwSc
kWfiruveacjiacyW aEnWge mudwlWai aEnWge lE
HwrWmcvIaeve. awdi aEnWge hisWbu beaclevunc
aoncnWnI gwdw kIritivwnctw Q ge
HwFcrwtugwaeve.” miaeve.

fwhe miHwdIXwkI c ge
twfcsIru vwrwSc furihwmwkoSc bwyWnckoScdE

HwdIXekeve. aehenI  ge lwfczu
hwmwaekwni dulunc kiywailiawsc aemIheacge mudwlWai
lE swlWmwtcvI mIhwku kwmugwai nuveaeve. awdi

kiaeacheacyeve. aekwlimw kiaumWaeku aekwlimwaige
mWnw mwAurifWkoSc aengEmIhWge mudwlWai lE
swlWmwtcvI kwmugwaivesc nuveaeve. awdi
kiaeacheacyeve. aekwmwSc aiqurWruviywsc awdi
mudwlWai lE swlWmwtcvI mIhwku kwmugwai nuveaeve.
awdi kiaeacheacyeve. aeackwauvwnctw Q awSc
menuvI nugovW awdi duAW nukurW kwmugwai viywsc
awdi aEnWge mudwlWai lE swlWmwtcvI mIhwku
kwmugwai nuveaeve. awdi kiaeacheacyeve. aEnWge
mudwlWai lE HwrWmcvWnI mihurihW kwmwkWaiaeku Q
fiywvwai awLukwncvevE aehenc hurihW fwrWtctwkwkwSc
kWfiruvImwaeve. aWde! aekwmWaimedu xwackuviywsc
awdi aekwmWaimedu huacTunc aeriywsc aEnWge
mudwlWai lE HwrWmc nuvWneaeve. aiscvediyw HwdIXcge
BwrIHunwacBu )bErufuSuge lwfczunc( mikwnc
rwngwLwSc hWmwveaeve. mikwmuge huri muhiacmukwmWai
bwyWnuge huri sWfukwmWai vWFiHu kwmWaeve!

awdi )sUrwtulcbwqwrWge 761( vwnw

aWywtugwai 
aebwhI: “aemIhuncnI nwrwkwainc nukuncnWnE
bwywkukwmugwai nuveaeve.”

mihenc aencgevi mIhuncnwkI Q awSc
lObikurW bwaeackwncvesc aencgeviaeve. aekwmwku
aemIhunc Q awSc lObikurW fwdwainc aehenihenc
fwrWtctwkwScvesc lObikurIaeve. aehenc
xwrIkunctwkwSc kWfirunuvevunIaeve.
lObiverikwmugwai Q aWaiaeku aehenc
ailWhunctwkeacvesc bwaiverikurIaeve.

mihenc mikwnc hurItI Q awSc
KWacBwvegencvW aeacvesc awLukwmeacgwai )aebwhI
aeacvesc awLukwmeacgwai( Q aWaiaeku aehenc
fwrWteac bwaiverikoScfinwmw xwrIkukurIaeve.

 ge murWdu HWBilunuvIaeve. aehenI
aekwlimwaigwai aevwnI ailWhiacywvwnctwkwmuge

awbUbwkcru aibcrWhImc
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mwtIgwai XWbituve huncnevi kwmwScTwkwai Q
subcHWnwhU vwtwAWlW aekwlEgefWnwSc mwdwHw aWai
twAurIfu vwHIkureacviaeve. awdi aekwlEgefWnI
kwnDwaeLigenc auacmwteac kwmugwai awncgwvwai awdi
aWKirwtugwaivesc aekwlEgefWnu vwnI BWliHu
mWtcbEkwluncge tereainc kwmugwai awncgwvwai vwHI
kureacviaeve. fwhe aibcrWhImcgefWnwkI hitcpuLWai
dUfuLWai awdi AwmwlufuLuncvesc twauHIdu
twHuqIqukureacvi bEkwlekeve.

HuBwainc bunu AwbcduacrwHcmWnuge
awrihunc rivWvegenc veaeve. aekwlEgefWnu
vidWLuviaeve. swAIdu bunu jubwairuge awrihugwai
ainImeve. aekwlEgefWnu vidWLuviaeve. rEgwai veacTunu
twri duSI kwlEmenckure kWku heacyeve? awhurenc
dencnevImeve. aetwri awhurenc duSImeve. nwmwvesc
awhurenc hurI rEgwnDu nwmWdukurWkwSc nUneve.
awhurencge gwaigwai aeacCeac kwSijehIaeve. )nuvwtw
dwtcaeLIaeve.( denc swAIdu vidWLuviaeve. denc
kwlE kurI kIacheacyeve? awhurenc dencnevImeve.
fwncDitwaeac hedIaeve. swAIdu vidWLuviaeve. aeaI
konc dwlIleacge mwacCwSc heacyeve? awhurenc
dencnevImeve. aeaI awacxuAwbI awhwrumencnwSc
vidWLuvedeacvi HwdIXeacge mwacCwSeve. denc swAIdu
vidWLuviaeve. aeaI konc HwdIXeac heacyeve? awhurenc
dencnevImeve. burwaidwtu bunulc HuBwainu
rwFiywQ Awnchu ge awrihunc rivWkurwacvwai
aekwlEgefWnu vidWLuviaeve.

mWnwaI: “aescfInWawSWai awdi twketi vihwlwaigenc
menuvI fwncDitwhedunc huacdwvegenc nuveaeve.”

aebwhI aedekwnctwkunc kure kwmeac
dimWvImW fwncDitwhedunc huacdwaeve. aehencve
fwncDitw hedIaeve. denc swAIdu vidWLuviaeve.
aemIhwkwSc aengifwaivW aeacCwkunc Awmwlukurunc
aencme rwngwLeve. nwmwvesc aibcnu AwacbWsc
rwFiywQ AwnchumW aekwlEgefWnu rwsUluQ
BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmwge awrihunc
rivWkurwacvwai awhurencnwSc vidWLuviaeve.
hwmwkwSwvwrunc aekwlEfWnu HwdIXckureacviaeve.

“)miAurWjuge rEgwai( timwnc kwlEgefWnwSc
auacmwtctwac huSwheLuneve. bwaeac nwbIbEkwlunc
awhurenc duSImeve. aebEkwluncge awrihugwai
jwmWAwteacge mIhunc veaeve. awdi bwaeac
nwbIbEkwluncge awrihugwai demIhunc nuvwtw aekwkuvW
bEkwlunc veaeve. awdi bwaeac bEkwluncge awrihugwai
aekwkuvesc nuveaeve. denc timwnc kwlEgefWnu
aehenc huncnwvwnikoSc awndiri koSclWfwai awai
boDu jwmWAwteac awtuveacjeaeve. awdi aeaI
mUsWgefWnWai aekwlEgefWnuncge auncmwtc kwmugwai
aencgevuneve. denc awluncvesc vwrwScboDu
jwmWAwteac dwackWlwaifiaeve. awdi aeaI
timwnckwlEgefWnuncge auncmwtc kwmugwai
aencgevuneve. awdi aEgetereainc hwtcdihwhWsc
mIhunc aeacvesc hisWbwkWai AwJWbwkWai
nulwai suvwruge vwncnWnekwmugwai aencgevuneve.”
denc fwhe aekwlEgefWnu aehWhisWbwSc HwdIXckurwacvWfwai
teduvevwDwaigenc aekwlEgefWnuncge mwnczilwSc
vwdevwDwaigencfiaeve. dencfwhe mIsctwkunc,
aehwtcdihwhWsc mIhuncnwkI miauacmwtuge koncbwaeac
bWvwaeve. mikwmWaimedu KiyWlutwac fWLukurwnc
fwSwaifiaeve. aEgetereainc bwaeac bEkwlunc vidWLuviaeve.
aeaI rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmwge
awrihugwai auLunu mIhunckwmugwai vedWneaeve. awdi
awneac bwywku buncNeve. aeaI aisclWmcdInwSc
duniyeawSc awaiscfwai aeacvesc gotwkunc Q
awSc xwrIkunukurW mIhunc kwmugwai vedWneaeve. awdi
minUnwsc bwaivwru KiyWlutwac aebEkwlunc kureacviaeve.
denc aebwaimIhuncge tereawSc awneackWvesc
rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmw
nukumevwDwaigencfiaeve. awdi aebwaimIhunc aekuri
KiyWlutwkuge Kwbwru aekwlEgefWnwSc deacvwaifiaeve.
fwhe aekwlEgefWnu HwdIXckureacviaeve.

mWnwaI: “aemIhuncnwkI )xirukukurevEne gotunc(
fwncDitw hedumwSc nEdE mIhuncneve. awdi kwvWjehumwSc
nEdE mIhuncneve. awdu suncpW kwmugwai hInukurW

aencmehwai KWacBiacywteac aehenc hurihW fwrWtwkunc
nwfIkoSc ailWhiacywvwnctwkwnc hwmwaekwni Q
awSc XWbitukurwacvWfwaeve.

 ge twfcsIrwkI
aeaIaeve. twVcHIduge twfcsIrwkIvesc hwmwaeaIaeve.

*     *     *
 twVcHIduge twHcqIqukoScfimIhW aeacvesc

hisWbwkWainulwai suvwruge vwdeacjeaeve.

twVcHIduge twHcqIqu kurumwkI twVcHIdwSc
hurwscaeLE koncme kwmeac durukoSc
aeacfwrWtckurumeve. Q vwHIkurwacvWfwai veaeve.

mWnwaI: “hwmwkwSwvwrunc aibcrWhImc
AwlwaihiacswlWmc vevwDwaigencnevI Q awSc
kiywmwncterivegencvW awdi twVcHIdwSc sIdWvegencvW
auacmwteac kwmugwaeve. awdi aekwlEgefWnu
muxcrikuncge tereainc nuveaeve.” miaeve.

aWde aibcrWhImcgefWnu aekwlEgefWnuncge
awtcpuLunc budutwac muguruacvWfwai vidWLuviaeve.

aebwhI: “AWlwmctwac hwacdwvwai boDukureacvi rwacbu
fiywvwai denc )kWfirunctwac ailWhunc kwmugwai
bwlwaigenc aeauLE( hurihW twkeacCwkI awhurencge
Awduacvuncneve.”

awdi vidWLuviaeve.

ywAunI aibcrWhImcgefWnu aekwlEgefWnuge bwacpwawSWai
qwaumwSc vidWLuviaeve.: “awhwrenc mivwnI kwlEmenc
tiyw awLukwnckurW twketInc bwrIawvegencneve.
hwmwaekwni netumuge tereainc awhurenc heacdevi
fwrWtwSc menuvIaeve. fwhe hwmwkwSwvwrunc aekwlWnge
awhurencnwSc tedumwgu dwackwvWneaeve.” miaeve.

fwhe aibcrWhImcgefWnuncge
mibwscfuLutwkWai awdi aekwlEgefWnu twVcHIduge
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mIhuncneve. awdi aebwaimIhuncnI aebwaimIhuncge
rwacbwSc aekwni vwkIlukoScgenc tibEmIhuncneve.”
miaeve. aefwdwainc HwdIXc kureacvumunc AukWxW
binc muHcswnc kiyW bEkwlwku teduvevwDwaigenc
dencneviaeve.” aE rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi
vwswaclwmw aeve. awLugwnDu aemIhuncge tereainc
leacvumwSc duAWkoScdeacvWSeve. aekwlEgefWnu
HwdIXckureacviaeve. kwlEgefWnu vwnI aemIhuncge
tereaincneve. denc aehencmIhwku teduvefwai
dencneviaeve. awLugwnDuvesc aemIhuncge tereainc
lwacvWtO duAW koScdeacvWSeve. aekwlEgefWnu HwdIXc
kureacviaeve. AukWxW aekwmugwai kwlEgekurinc aiscve
hingwacjeaeve.” miaeve.

aiscvediyw bwyWnunc aengE gotugwai
fwncDitw hedunc dUkoSclumWai awdi kwvWjehunc
dUkoSclumWai awDeac aivEairu nuvwtw aeacCeac
fencnwhindu nuvwtw aixWrWteacvWairu aEge
swbwbunc timWawSc suncpWkwmeac dimWvedWne kwmugwai
nuviscnumWai mibWvwtuge kwnckwmunc duruvehurunc
mivwnI twVcHIdu twHcqIqu kurumuge tereaincneve.
awdi aebWvwtuge kwnctwactwkuge tereawSc vwdeauLE
mIhunc twVcHIdu twHuqIqukoSc twVcHIdwSc furihwmwawSc
Awmwlukuri bwywku kwmugwai nuvWneaeve. awdi aWKirwtc
duvwhunc aeacvesc hisWbwkWai awdi AwJWbwkWai
nulwai suvwruge vwdevEne bwywkukwmugwai nuveaeve.
aekwmuge gerencTIaeac neteve. aehencvWncjehunI
kitwncme kuDwkoSc nwmwvesc Q nUnc fwrWtwkwSc
aitubWrukurevEtIaeve. Q awSc vwkIlukurunc hwrudwnW
nuvWkwmeve. aekwmugwai dUdevEkwmeve. aEge swbwbunc
twVcHIduge furihwmwkwmwSc burUawrWtIaeve. twVcHIdu
twHuqIqu nukurevunIaeve. 

*     *      *

 twVcHIduge mWtckwmWai fWfwaige
tereainc fuacsevEne mincvwru:

Q twAWlW vwHIkurwacvWfwai veaeve.

 mWnwaI: “aImWncvegenc awdi aeaImWnckwmWai
aeacvesc bWvwteacge xirukeacnukoSc tibi mIhunc
dwncnwaeve. )qiyWmwtcduvwhunc( awmWnckwnc hurI
aemIhuncnwSeve. awdi )duniyEgwai auLEairu(
tedumwgugwaivW mIhuncnwkIvesc hwmw aemIhuncneve.”
miaeve.

miaWywtunc aoLumeac netcgotugwai
twVcHIduge awhuluverIncge mWtckwnc rwngwLwSc
hWmwveaeve. qiyWmwtcduvwhunc awmWnckwmWai awdi
duniyEgwwai tibEairu tedumwgugwai tibEne bwywkI
hwmwaekwni Q ge aeackwauvwnctwkwnc qwbUlukoSc
tedukoSc awdi aekwlWngeaWai aeacvesc mWnwaeacgwai
xwrIkunukuri mIhunckwnc ywqIneve.
aehencmIhuncnwkwSc aekwmuge gerencTIaeac neteve.

awdi AubWdwtu bunuacBWmiti
rwFiywQ Awnchuge awrihunc rivWvegenc veaeve.
rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmw
HwdIXckureacviaeve.

miHwdIXcge mWnwaI: “aekwlWngeawSc aeacvesc
xwrIkwku nuvW aeackwauvwnctw Q menuvI
awLukwncvevunc HwacquvegencvW aehenc aeacvesc
ailWhwku nuvWkwmwSc hekive muHwacmwdugefWnI Qge
awLWkwmwSWai rwsUlWkwmwSc hekive awdi AIsWgefWnI
hwmwkwSwvwrunc Q ge awLWkwmwSWai, rwsUlWkwmwSc
hekive awdi aekwlEgefWnI mwriywmcgefWnwSc
aekwlWnge HwFcrwtunc awai kwlimwaeac kwmwSWai
aekwlWnge HwFcrwtuncvW rUHeackwmwSc hekive,
awdi suvwrugeawkI Hwacqutwneac kwmWai awdi
nwrwkwawkI HwacqutwneackwmwSc hekiveacjemIhW aEnWge
Awmwlutwkuge mwacCwSc  Q aEnW suvwruge vwacdwvW
huacTeve.” miaeve.

miHwdIXcgwai mivW fwsckwnctwac bErufuSWai
aeterefuSc rwngwLwSc dwne hituge awDInc ywqInckoSc
kwSwvwrukoScfi mIhW suvwruge vwncnWne kwmWaimedu
xwackeac neteve. aekwmwku timWge aeacvesc
ywqInckwmeacneti awdi aEge mWnwaeac nEngi awdi
aeainc murWdukurevE Awmwleac nukoSc hwmwaekwni dulunc
aekwlimwtwac kiywailiawsc aedwrwjw HWBiluvWnekwmuge
aeacvesc dwlIleac neteve. awdi BwHIHulc buKWrI
aWai musclimcgwai rivWvegencvW  AiXcbWncge
HwdIXeacgwai veaeve.

mWnwaI: “Q ge vwjchufuLu aedigenc

 kiywaifi mIhWge mwacCwSc Q
nwrwkw HwrWmckureacviaeve.” miaeve.

fwhe mIHwdIXcgwai mivW xwruYWaimedu
aencmehwai musclimunc viscnevunc huacTeve.

 hwmw dulukoLunc aekwni kiywailiawsc

aemIheacge mwacCwSc nwrwkw HwrWmcvegenc nuveaeve.
aemIheacge mwacCwSc nwrwkw HwrWmckurwacvWne mIhwkI
Qge vwjchufuLu aedigenc aekwlimwkI mIhekeve. Q
ge vwjchufuLu aedigenc aekwlimw kImIheacnwmw aEnWge
hitWai dulWai awdi gunwvwnctwkuncvesc aekwlimwainc
murWdukurevE mWnwaeac, murWdeac twYcbIqu kurWneaeve.
)AwmwlIgotunc twmcXIlukurWneaeve.( aehencnUncnwmw
aEnW belevEnI doguveriaeac kwmugwaeve.

awdi awbUswAIdunilc Kudcriacyu
rwFiywQ Awnchuge awrihunc rivWvegencveaeve.
rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmw
HwdIXckureacviaeve.

w aI :
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mWnwaI: “mUsWgefWnu dencneviaeve. aE awLuge
rwacbeve. aibwrwsckwlWngeawSc miawLW JikurukoSc
duAW dwncnwvWne kwlimwaeac miawLWawSc awncgwvwai
dencvWndEve! aekwlWnge vwHIkureacviaeve. aE
mUsWaeve. kwlE mikwlimwkiyWSeve. aekwlEgefWnu
dencneviaeve. aEawLuge rwacbeve. aibwrwsckwlWnge
)muauminc( koncme awLwkuvesc tiyw kwlimwkiywaeve.
aekwlWnge vwHIkureacviaeve. aEmUsWaeve. hwtcauDWai
awdi timwncrwsckwlWnge fiywvwai aetwnctWngwai
AimWrWtckurevifwaivWhwai twkeacCwkWai awdi
hwtcbimWai mitwketi tilwfwteacge aeackoLwSc lwaifwai

 mikwlimw tilwfwtuge awneackoLwSc

lInwmwvesc aehurihW aeacCwkWaeku 

bwruvWneaeve.” miaeve.

miHwdIXc aoLumeac netcgotugwai
XWbitukoScdenI  mikwlimwaige

mWtckwmeve. Q fiywvwai denc hurihW aeacCwkwScvure
vwzwnc bwruvegencvwnI aekwlimwaeve. aedekwlimwawkI
hwmw twVcHIdeve. twVcHIdWai  aWai

dekwlimwaige twfcsIrwkI hwmw aeactwfcsIrekeve.

awdi tircmiJIgwai awnwscgefWnuncge
awrihunc rivWkurwacvWfwai veaeve. aekwlEgefWnu
vidWLuviaeve. rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi
vwswaclwmw HwdIXckureacviaeve.

mWnwaI: “Q twAWlW vwHIkureacviaeve. aE aWdwmuge
dwriyWaeve. kwlE timwncrwsckwlWngeaW
bwacdwluvWduvwhu bincfurEhwai fWfwyWaigenc awai
nwmwvesc timwncrwsckwlWngeaW xwrIkunukoSc
huriacyW aehWvwruge )kwlEge kuSuge mincvwruge(
fWfwfuacsevunc kwleawSc timwncrwsckwlWnge
deacvWhuSImeve.” miaeve.

miHwdIXunc hWmwkoScdenI xirukukurumuge
fWfw aekwmuge veriyW aeainc twVcbWnuvehure

mwruveacjeacyW qiyWmwtcduvwhunc Q
nufuacswvWnekwmeve. awdi aehenihenc kuSuge fWfw
kitwncme boDwsc Q airWdwkurwacvwaifiacyW
qiyWmwtc duvwhuncvesc aekwlWnge
fuacswvWfWnekwmeve.

*   *   *

Q menuvI Hwacqu ailWhwku nuvWkwmwSc hekivumuge
mwacCwSc mIsctwkuncnwScgovwai dwAuvwtudinunc:

Q menuvI Hwacqu ailWhwku nuvWkwmwSc
timWhekivumwSc fwhu aekwmwSc hekivumwSc
aehencmIhuncnwSc govwai awdi aekwmwSc
mIsctwkuncnwSc airuxWdudI nwBIHwtcdI hedumI
koncme aisclWmwkwSc aotc vWjibekeve. aemIheacge
niscbwtwkuncneve. awdi aeaI aencmehwai
rwsUlubEkwluncgevesc aencme aiscvWjibeve.
aebEkwlunc rwsUlukwmWaigenc fonuacvumuge awBclu
mwqcBwdeve.

Q twAWlW vwHIkurwacvWfwai veaeve.

mWnwaI “kwlEgefWnu vidWLuvWSeve. ywqInckwmWai
denegwtumWaiaeku Q twAWlWge aeackwauvwnctwkwmwSc
timwnckwlEgefWnu tiywbwaimIhuncnwSc migovwailwacvW
govwaileacvumwkI timwnckwlEgefWnuncge mwgeve.”
miaeve.

aibcnu AwacbWsc rwFiywQ
AwnchumWge awrihunc BwHIHwainigwai
rivWvegencveaeve. hwmwkwSwvwrunc rwsUluQ
BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmw muAWJugefWnu ywmwnu
kwrwawSc fonuacviairu HwdIXckureacviaeve.

mibwscfuLuge mWnwaI: “hwmwkwSwvwrunc
kwlEgefWnu tiywvwDwaigwncnwvwnI awhclu kitWbuncge
bwywkuge gWtwSeve. fwhe aemIhuncnwSc aencme
furwtwmwvesc govwailwacvW aeacCeackwmugwai

 mikwlimw hwacdwvWSeve.

aebwhI Q menuvI HwacquvegencvW ailWhwku nuvWkwmwSc
hekivumuge mwacCwSc govwaileacvunc kwmugwai
hwacdwvWSeve. awdi aehenc rivWywteacgwai vwnI
Q aeackwauvwnctw kurumuge mwacCwSc
govwailwacvWSeve.” miaeve.

awdi BwHIHwainigwai swhulc bunu
swAudu rwFiywQ Awnchuge awrihunc
rivWvegencveaeve. hwmwkwSwvwrunc Kwaibwru
fwtwHwkureacvumwSc aotcduvwhuge rEgwai rwsUluQ
BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmw
HwdIXckureacviaeve.

mWnwaI: “hwmwkwSwvwrunc mWdwmW
timwnckwlEgefWnu hwngurWmwaige didw deacvWnI
aebEkwlwku Q aWai rwsUlWawSc lObivW, awdi Q
aWai rwsUlWvesc aebEkwlwkwSc lObivevoDigwncnwvW
bEkwlwkwSeve. aebEkwleacge awtcpuLuge mwacCwSc Q
aerwSc fwtwHw koScdeacvWneaeve.” miaeve.

denc fwhe mIsctwkunc aerE vEtukureacvI
aedidw deacvWnI koncbEkwlwkwSc bWvwaE, mikwmuge
KiyWlugwaeve. dencfwhe fwtiscve awlivumunc awBcHWbu
bEkwlunc rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmwge
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awrihwSc vwDwaigencfiaeve. koncme bEkwlwkuvesc aedidw
timWawSc deacvumwSc aedivwDwaigwncnwvW HWlukoLugwaeve.
dencfwhe HwdIXckureacviaeve. AwlI binc awbI YWlibc
kobwaiheacyeve? aehindu aekwlEgefWnu loluge
aWlWsckwncfuLugwai aoncnevi vWhwkw dencnevuneve.
denc rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmw
aekwlEgefWnu bwlwaifonuacvwaigenc gencnwvwai
aekwlEgefWnuncge lOfuLwSc rwsUluQ BwaclwQ
Awlwaihi vwswaclwmw kuLufodeac jeacseviaeve. dencfwhe
aekwlEgefWnuncge lOfuLu fwsEhwve bwacyeac netcfwdw
veacjeaeve. denc aekwlEgefWnuncge awtcpuLwSc didw
deacvWfwai HwdIXckureacviaeve.

aebwhI: “kwlEgefWnu hwmwjehivwDwaigenc aemIhuncge
gOti tereawSc vwdevwDwai gencnevencdenc kuriywSc
vwDwaigwncnwvWSeve. denc aemIhuncnwSc
aisclWmcdInwSc govwailwacvWSeve. awdi
aisclWmcdInugwai aemIhuncge mwacCwSc Q twAWlWge
rwsckwncfuLuge Hwacquqwai vWjibuvegencvW kwnctwkuge
Kwbwru aemIhuncnwSc deacvWSeve. )aebwhI

 ge fwrWtwSc aencme

govwailwacvWSeve.( fwhe Q gwncdI bunwmeve.
kwlEgefWnuncge swbwbunc aencme mIhwkwSc tedumwgu
libuncvesc bwaivwru mudWtwkeac kwlEgefWnwSc
libumwScvure mWheyovegenc veaeve.” miaeve.

aiscvediyw nwacButwkunc )aWywtWai
HwdIXunc( BwrIHukoScdE gotugwai aisclWmcdInwSc
govwailWairu aencme aisckurwnc jehEni xwhWdwtuge
dekwlimwaige mwacCwSckwnc aoLumeacneti
aengiacjeaeve. bwywkwSc kiywvwaidinc nwmwvesc
aencme aisckwnc dEncjehEnI aekwlimwawSeve. aeaI
twVcHIdeve. furwtwmw kiywvwaidEncjehEnI twVcHIdeve.
aeaI mwtiveri mWtcrwsUlWge awmurufuLeve.
aekwlEgefWnuncge AwmwlufuLeve. )nunimE(

mwruge   qWnUnu    twncdEnehE    lwsckurwnc?
                 mwrumwtInc    heyonuvWnE   hwndWncnetikurwnc.
duniyeainc awaigotW duniyeainc dWgotW

duniye dwackWmoLW aEge aidikoLugotW
muniawvwsc filuvumwSc mihirw auLevEgotW

 duniyeainc heyonuvWnE hwndWnc netikurwnc
twKutugwai veDuvumunc libivwDwaigenc lwgwnc,

mwKumwlI dUlwainc mwruHwbW awDuawhwnc
awKutwkunc tiacbwvWhindu timWvwnctwkwnc

   fwKurugwai heyonuvWnE hwndWncnetikurwnc
jWhumwtiverivwmunc awai qwdwruaufulemunc

aWhugwai nwnc rwnunc liyevemunc diaclemunc
dWnekwnc fwnDuvwmunc mWdwmW geaclemunc

  sWhibunc heyonuvWnE hwndWncnetikurwnc
mikwmugwai netctwfWteac doneac awdi kwLeac

bikw hingW derw fwkIreac rwheac vwkimoLeac
nikwmetincnW boDunc vWfwrwgu kwncfuLeac

   mikwmwkunc heyonuvWnE hwndWncnetikurwnc
vwgutu kwnDwaeLiaotwsc vwgutu nEngEkwmeac

hwgu doSinc mincawLwaigenc belenc netckwmeac
vwgutu jehumunc nuvE auniaituru aeackwmeac

    mwgumidW heyonuvWnE hwndWncnetikurwnc
heyomwguncnE fonuacvI Awmwlu heyokurwnc

heyovedWnEtw Awmwlunc HwyWtc hwDikurwnc
heyonubwai fencnw dwtureac jehE aebwkurwnc

 heyobwndwru heyonuvWnE hwndWncnetikurwnc
kWfwyW mWmwyW nukumegenc diywmwgunc

dWfwhunc bwacpwyW mwncmw nimidWkwmunc
mWdwmW xwackuvEhE timW nimidiaunc?

   dWnekwnc heyonuvWnE hwndWncnetikurwnc

aWdwmc AwbcduacrwHcmWnc - ha. autImu
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)xirukWai medu birugwtumuge vWhwkwaigebWbu(

* xwrIAwtuge aiBcYilWHugwai xiruuku

kurumwkI twauHIduge tincbwainckure bwaeacgwai

Q aWaiaeku aehencfwrWteac bwaiverikurumeve.

fwhe xiruku kurumuge fWfwawkI aencmeboDu fWfwaeve.

aeaI qiyWmwtc duvwhunc Q nuufuacswvWne

fWfwaekeve.   Q twAWlW vwHIkureacviaeve.

mWnwaI: “hwmwkwSwvwrunc Q twAWlW aekwlWngeaWai

xiruku kurumuge fWfw )qiyWmwtc duvwhunc( aekwlWnge

nufuacswvWneaeve. aehenihenc fWfw aekwlWnge

airWdw kureacvi awLwkwSc aekwlWnge fuacswvwai

fWneaeve.” miaeve.

“awdi aibcrWhImc AwlwaihiacswlWmc

vidWLuviaeve. Q twAWlW vwHIkureacviaev.

e mWnwaI: “miawLWaWai miawLWge dwrinc budwSc

awLukwnckurumunc durukurwacvW aeacfwrWtc

kurwacvWndEve.” miaeve.

* dwncnwaeve. mideaWywtunc aekwnivesc

aengEgotugwai xiruuku kurumwkI koLeacnetc koLwSc

biruhuri kwmekeve. xirukuge awhuluveriyW aekwmunc

twaubW nuvehure mwruveacjenwmw qiyWmwtc duvwhunc

Q aEnWge fWfw nufuacswvWneaeve. awdi aEnWge

jWgwawkI hwmwnwrwkwaeve.

koncmeawkwsc xirukwkI koncme mIheacge

niscbwtugwaivesc biruhuri kwmekeve.

* aencme mWtc sWhibW rwsUluQ

BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmw aWaimedu

QawncgwvWfwaivwnI:

 mifwdwaincneve. mWnwaI: “kwlEgefWnu xiruku

kureacvi nwmwvesc hwmwkwSwvwrunc kwlEgefWnuncge

AwmwlufuLu bWYilukurwacvWhuSImeve. awdi hwmwkwSwvwrunc

kwlEgefWnu vWhuSI geacli hwlWkuvegencvW mIhuncge

tereaincneve.” miaeve.

* awdi mWtcvegencvW aencmehW

rwsUlubEkwluncnW medu  awncgwvWfwaiveaeve.

 mWnwaI: “aebEkwlunc xiruku kureacvinwmwvesc

aebEkwluncge AwmwlufuLutwac bWYiluvIsc

kwnckwSwvwreve.” miaeve.

* aibcnu mwscAUdu  rwFiywQ

Awnchuge awriawhunc rivWvegenc veaeve.

hwmwkwSwvwrunc rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi

vwswaclwmw HwdIXckureacviaeve.

mWnwaI: “QaWai aehenc fwrWtwwkWai xiruku

kurW HWlu mwruveacjemIhW nwrwkwawSc vwdeacjeaeve.”

miaeve.

* awdi jWbiru rwFiywQ Awnchuge

awrihunc rivWvegencveaeve. rwsUluQ BwaclwQ

Awlwaihi vwswaclwmw  HwdIXckureacviaeve.

 mWnwaI: “aeacvesc aeacCwkWai QaWai xwrIku

nukurW HWlu QaWai bwacdwluveacje mIhW suvwruge

vwdeacjeaeve. awdi aeacvesc aeacCwkWai QaWai

xwrIkukurW HWlu QaWai bwacdwluveacjemIhW

nwrwkwawSc vwdeacjeaeve.” miaeve.

 aiscvediyw BwrIHu nwacButwkunc

XWbituvW gotugwai xirukukoSc xirukunc twaubWnuve

huremwruveacje mIhW suvwruge nuvwncnWnekwmWai

aEnWge mwkWnwkI nwrwkwkwnc aoLumeacneti

aegiacjeaeve. awdi xiruku kurumuge fWfw nUnc

denchuri aehencfWfw Q airWdw kureacvifwrWtwkwSc

qiyWmwtc duvwhuncvesc aekwlWnge fuacswvwai

fWneaeve.

* dencfwhe xirukuhurI debwywkwSeve.

aeaI boDu xirukWai kudi xirukeve. miainckoncme

bwywkwScvesc twfcBIlc bEnuncveaeve. koncme

bwyeacge miXWlutwac ginwaeve.

)01( boDu xirukuge twAurIfWai awdi aEge

bwaeac miXWlu:

twAurIfc: boDu xirukwkI awLukwmuge

vwactwrutwkuge tereainc aeacvesc vwactwreac

QnUnc fwrWtwkwSc awnburwailumeve.

boDu xirukuge bwaeac miXWlu:

boDu xirukuge miXWlutwac vwrwScvesc

ginwaeve.

aEgeterEgwai:

* QnUnc fwrWtwkwSc nwmWdukurunc.

* QnUnc fwrWtwkwSc rOdwhifunc.

* QnUnc fwrWtwkwSc duAWkurunc.

* QnUnc fwrWtwkwSc qurubWnckurunc.

* QnUnc fwrWtwkwSc nwduruubununc.

* swlWmwtcnuvW vwgutu Q nUnc fwrWtwkunc

mwdwdu aedunc.

* qwburutwkuge awhuluverincnW jincni
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xwaiYWnuncnwSc kuactwncvumuge gotunc

aefwrWtctwkwSc awdwbu aiHctirWmckoSc derwve

roaihedunc.

* awdi jincni xwaiYWnunc timWawSc

geaclumeacdIfWnetI, nuvwtw mwruvefwaivW koncmevesc

swacyidu bEfuLwku nuvwtw vwlI veriywku timWawSc

aundwguleacdI bwacyeac jwacswaifWne kwmwSc

aefwrWtc twkwSc biruvetive kwncboDuvunc.

* aekiaeki vwlIverincnWai BWliHu mWtc

bEbEkwluncge qwburutwkugemwtI binWtwackoSc

guacbutwac hwdwai aetwnctWge vwSwaigenc ginwmIhunc

aekurW zWtczWtuge awLukwmuge vwactwrutwac. awdi

minUncvesc awLukwmuge bWvwtctwkuge tereainc

aeacvesc mincvwreac QnUnc fwrWteac

qwBcdukoScgenc kurumwkI hwmw mibWbuge tereainc

himenE kwnckwmeve. boDu xirukuge vwactwru twkeve.

fwhe mwruvefwaivW mIscmIhuncge qwburutwkuge

kwairIgwai tibegenc nwmwvesc nuvwtw durugwai

tibegencnwmwvesc aefwrWtctwkunc aekiaeki

bEnunctwac fuacdumwSc mwdwdu aedi timWmencge

bEnunctwac fuacdumwSc govW aWdEsckoSc hedumwkI

aisclWmcdInc awaumuge kurIgwai tibi

muxcrikuncge vesc Awmwleve. jWhiliacyw zwmWnuge

muxcrikuncnWmedu Q bWvwailwacvWfwaivW

aeacaWywtwkI:

 mWnwaI: “aemIhuncnwSc aeacvesc geaclumeac

nudevE awdi aeacvesc fwaidWaeacvesc nudevE

twkeacCwSc Q fiywvwai aemuxcrikunc

awLukwnckureaeve. awdi aemIhunc buneaeve. miaI

Qge HwFcrwtugwai awhuremencnwSc  xwfWAwtcteri

vWne twkeacCeve.” miaeve.

fwhe mibwaimIhuncnwkI Q fiywvwai budwSc

awLukwnckuri bwaekeve. budwkI aeacvesc geaclumeac

awdi fwaidW aeacvesc devEnE aeacCeacnUneve.

hwmw aefwdwainc mwruvefwaitibE mIhuncnwkI nuvwtw

nufencnwtW GwaibugwaivWW mIhuncnwkI aemIhuncnwSc

aeacvesc gotwkunc aebWvwtuge aehIaeac vevEne

bwaeac nUneve. aehencve mwruvefwaivW mIhuncge

fwrWtunc aebWvwtuge bEnunctwkwSc aedumwkI

xiruku kurumeve. aebWvwtuge miXWlutwac

awLugwnDumenc divehincge terEgwaivesc

mwdunUnc vwrwkwSc  aebwhuacTeve. miXWlwkwSc:

* fetemuncdW dOni HWjI bwncDWrwaincge

awtunc nwgwaidEnc aedunc.

* gwhugwai awLWmEvW vwnduviywnudI

rwngwLukoSc deacvWtO koncmevesc swacyidu

bEfuLwkuge kibwainc aedunc.

* gwluawLWfwaivW nwgili nwacTwailumwSc xEKu

AwlibEge kibwaincaedunc.

* kwrugwai kwSinujehemwScTwkwai kinoLwhu,

auXcmWnubE hwndWnc koScgenc mwsckeaunc.

awdi minUncvesc mibWvwtuge kitwncme

kwmekeve. mihurI hwactWvesc xirukuge

vwactwrutwkeve. mihirw mihirw bWvwtuge

kwnctwactwkwkI aisclWmunc kurwnc heyonuvWvwruge

kwnckwmeve. aeaI hwmwjWhiliacyw zwmWnuge muxcrikunc

koScauLunu zWtuge kwnckwmeve. aemIhuncnWmedu Q

awncgwvWfwaivW aeac aWywtc kurIgwai bwyWncvegenc

aevwnIaeve.

)11( kudi xiruku

  deackumwSc awLukwnckurunc:

dwncnwaeve. koncme kwmeacgwaivesc QawSc

hitcniywtc KwlWBc kurumwkI dInuge bincgwleve.

awdi aeaI awLukwmWai twVcHIduge rUHeve. mIgeemWnwaI

koncme kwmeackurWairuvesc Qge vwjchufuLu aedigenc

kurumeve. awkwlWnge HwFcrwtunc XwvWbWai dwrumwyWai

awdi fwFulu vwnctwkwnc aedigencneve. aErunc

aekwmeac aoncnWnI aImWnckwmuge hwauBUlWai

aisclWmckwmuge fwsc auBUluge mwacCwSc

binWvegencneve.

midencnevi aiKclWBcterikwnc nwfIkurW

aencmeboDu aeackwmwkI mIsctwkuncnwSc dwackwnc

nuvwtw aiacvwnc awLukwnc kurumeve.  aeaI aehencNW

aemIhuncge mwdwHwaWai twAurIfu hOdumwSc aehencyW

duncywvI koncmevesc aedumeac  aovegencneve.

aegotwSc awLukwnc kurumI aiKclWBcterikwnc geacli

twVcHIdu nwfI kurWkwmekeve.

dencfwhe awacriyWau, ywAunI deackumwSc

awLukwnctwackurumuge mwacswlwawSc twfcBIlu

bEnuncveaeve. detincgotwkwSc awLukwmuge tereawSc

aekwnc vwdeaeve.

* aeacgotwkI: Qge awLW awLukwmeac kurwncfeSI

mIsctwkuncnwSc deackumuge niywtugwai kwmugwaivefwai

aeniywtuge mwtIgwai demihurumeve. aehencveacjenwmw

aeaI fWsidu Awmwlekeve. aeAwmwlu bWYileve. aeaI

kuDw xirukeve. awdi aekwnc aencme fwhunc boDu

xiruku aufedumuge swbwbwkwSc vedWneaeve. aeaI

munWfiquncge Awmwlufwdw Awmwlekeve. aemIhuncge

gotwkI Q vwHIkurwacvWfaivW fwdwaincneve.

  mWnwaI: “aebwaimIhunc nwmWdwSc teduvwncNW

aemIhunc teduvwnI kwncnetc vegencvW HWlu

mIsctwkuncnwSc dwackWSeve.” miaeve. miaI

deackumwSc awLukwnckurumuge aencme mwtI goteve.

aegotwSc awLukwnc kurWmIhWawSchurI geaclumW hwlWkeve.

devwnwgotwkI: Qge awLW

awLukwmeackurwncfeSI Qge vwjchufuLwSc kwmugwai

vefwai aeyWaeku mIsctwkuncnwScvesc deackumwSc

kwmugwai vumeve. defwrWtc aekI qwBcdukoScgenc

awLukwnc feSumeve. denc aeawLukwnc kurumuge

terEgwaivesc mIsctwkuncnwSc deackumuge niywtc

kencswlc vegenc nudiaumeve. aehenc

veacjeacyWvesc aeAwmwleac bWYiluvWneaeve. aeAwmeleac

Q qwbUleac nukurwacvWneaeve. aEge dwlIlwkI

qudusI HwdIXcge mibwscfuLeve.

rwsUluQ BwaclwQ Awlwai vwswaclwmw HwdIXc

kureacvi bwscfuLeacge mWnwaigwai veaeve. “timwnc

rwsckwlWngeaWai aehencfwrWteac bwaiverikoScgenc

Awmwleac koScfimIhW )awLukwmeac koScfimIhW( aWai

aekuri AwmwlwkWai timwnc rwsckwlWnge dUkoSc

lwacvWhuSImeve.” )rwvWhu musclimc(
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mibwscfuLuge mWnwaI: “timwnc rwsckwlWngeaWai

aehencfwrWteac bwaiverikoScgenc Awmwleac koScfimIhW

)awLukwmeac koScfimIhW( aWai aekuri AwmwlwkWai

timwnc rwsckwlWnge dUkoSc lwacvWhuSImeve.”

miaeve.

aebwhI aEnWge kibwainc aeAwmwlu timwnc

rwsckwlWnge qwbUlu nukurwacvWhuSImeve.

tincvwnwgotwkI: Qge awLW awLukwnc

kurwnc fwSWairu Qge vwjchufuLu qwBcdu koScgenc

feSumeve. denc aeAwmwleac kurumuge terEgwai aeawSc

awacriyW vwnumeve. aebwhI mIsctwkuncnwSc

deackumuge niywtc vwnumeve. aehencveacjenwmw aotI

degotekeve. de HWlwtekeve. aeac HWlwtwkI:

mIsctwkuncnwSc deackumuge niywtc niguLwaigwne

aeAwmwlu Qge HwFcrwtwSc sIdWkoSc aiKclWBc

terikurumeve. aErunc aeAwmwlugwai geaclumeac neteve.

awLukwnc BwacHwvIaeve.

awneac HWlwtwkI: mIsctwkuncnwSc

deackumuge niywtc niguLwai nugwnevi aekwmuge

niywtcvesc demiaotumeve. aehencveacjenwmw,

mIsctwkuncnwSc deackumuge awswru huri

niscbwtwkunc aiKclWBcterikwnc kuDwve

aImWnckwnc FwAIfuvwmunc dWneaeve.

fwhe deackumwSc awLukwnckurumWmedu

mibwyWnckuri tincgotwkI twVcHIdu Ailcmuge

awhuluverinc mi mwauFUgwai fWhwgwkoScfwaivW muhiacmu

tinc nugutWaeve.

koncmeawkwsc  ywAunI deackumwSc

awLukwnckurumwkI boDuvegencvW aWfWtekeve. aekwnc

aisclWHukurumwSc gwdwvegencvW fwruvW bEnumeve.

 ge  nurwackWterikwmunc difWAuvumwSc nwfcsu,

twmcrInukoSc aiKclWBcterivumuge mwacCwSc

hitcvwrukoSc jihWdu kurumI aebwlijehifwaivW koncme

mIhwkwSc boDuvegencvW fwruFekeve. aEge aencmeboDu

fwruvWawkI QawSc niywtc KwlWBckoSc aekwlWnge

HwFcrwtwSc vWgiaedigenc Awmwlugwai kuriywSc

diyumeve. duniyEge aedunc dUkoSclumeve. aegotunc

Q aemIheacge aImWnckwnc gwdwkoScdeacvwai

twVcHIduge mwtIgwai dwmwhwacTwvwai fWneaeve.

 )21( 

deackumwSc awLukwnckurunc )2(

mWnwaI “kwlEgefWnu vidWLuvWSeve. timwnckwlEgefWnu

vWkwnc kwSwvwrI hwmwkwlEmenc fwdwainc aWdwmuge

dwriaeackwmugwaeve. timwnckwlEgefWnwSc vwHI

aiacveviaeve. hwmwkwSwvwrunc kwlEmencge ailWhwkI

hwmwaeackwauvwnctww aencme ailWheekeve. fwhe aemIheacge

rwacbWai bwacdwluvWne kwmwSc biruvetivWmIhW

)nuvwtw aekwmwSc aedEmIhW( fwhe aemIhW BWliHu

Awmwlu kurWSeve. awdi aemIhW hwacdwvW boDukureacvi

kwlWngeawSc awLukwnc kurumugwai aehenc

hwmwaekwkuvesc bwaiveri nukurWSeve.” miaeve.

fwhe QawSc awLukwnc kurWairu aehenc

fwrWtwkwSc dwackwnc nuvwtw aiacvwnc awLukwnc

kurumwkI awLukwmugwai QaWaiaeku aehencfwrWteac

bwaiveri kurumeve. aeaI awacriyW aeve. aiscvediyw

aWywtugwaivW awmurufuLW KilWfuvIaeve. aEnWaekuri

Awmwlu BWliHu AwmwlwkwSc nuvIaeve. fwhe BWliHu

AwmwlwkwScnuvW Awmwleac Q qwbUlu nukurwacvWneaeve.

* dwncnwaeve. BWliHu AwmwlutwkwkI

tincxwruYwkWai aeku furihwmwvW Awmwlekeve.

aeaI:

* awLukwnckurW mIhWaI musclimwku kwmugwaivunc.

* QawSc aekwni aiKclWBcterikwmWaiaeku kurunc.

* rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmw

gencnevi gotwSc )aekwlEgefWnuncge fwrWtunc

fencnwnc aotcgotwSc( aeawLukwwmeac kurunc miaeve.

fwhe mixwruYutwac netc awLukwmeac Q qwbUlu

nukurwacvWneaeve.

awbUhurwairW rwFiywQ Awnchu ge

awrihunc rivWvegencvW qudcsI HwdIXeacgwaiveaeve.

mibwscfuLugwai aekulevigencvW mWnwaI:

“timwncrwsckwlWngeaI bwaiverivWne aeacvesc

fwrWtwkWai )xwrIku vevEneaeacvesc fwrWtwkWai(

nulwai fudivoDigencvW kwlWngeaeve. fwhe awLukwmeac

kurWmIhW aemIhW aekurW awLukwmugwai

timwncrwsckwlWngeaWai aehenc fwrWtwkWai

bwaiverikoSc xwrIku koScfiacyW aemIhWaWai awdi

aemIhW aekuri awLukwmWai timwncrwsckwlWnge dUkoSc

lwacvWhuSImeve. aebwhI qwbUlu nukurwacvWhuSImeve.”

miaeve.

dencfwhe awLukwmugwai kudi xiruuku kurumuge

misWlu bwyWnc kurwacvwai HwdIXc kurwacvWfwaiveaeve.

awbU swAIdu rwFiywQ Awnchu rivWkureacviaeve.

rwsUluQ BwaclwQ Awlwhivwswaclwmw HwdIXc

kureacviaeve.

  mibwscfuLuge mWnwaI: dwncnWSeve.

timwnckwlEgefWnuncge awrihugwai 

awScvure kwlEmencge mwacCwSc biruhuri kwmeacge

vWhwkwainc kwlEmencnwSc Kwbwru deacvwncheacyeve?

awBcHWbubEkwlunc dencneviaeve. aekwmuge Kwbwru

deacvw bwaclwvWSeve. HwdIXc kureacviaeve.

 aeve. aebwhI  vwnchwnW xirukeve.

)bwlWmIhuncnwSc nEgEgotwSc kurW xirukeve.(

aEge miXWlwkI, mIhW teduve QawSc nwmWdu kurwnc

huacTW koncmevesc mIhwku timW nwmWdu kurWtwnc

dekEtI aemIhWawSc dwackwailWnc kurIgwai kurwnc
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hurivwrwScvure boDwSc nwmWdu kurunc

zInwtcterikoSclW CWlukoSclumeve.” miaeve.

aiscvediyw HwdIXugwai bwyWnc

vegencaevwnI nwmWdu kurumugwai kuDw xiruku kurevE

gotuge miXWlekeve. koncme awLukwmeac kurWairuvesc

hwmwaegotwSc xiruku vwdedWneaeve.

- miXWlwkwSc timWaI rOdwveriywku kwnc deackumuge

niywtugwai rOdwhifunc .

- hwmwaefwdwainc HWjI aeackwnc aencgumuge

qwBcdugwai Hwacjuvunc.

- hwmwaefwdwainc timWaI dIlwtimIheackwnc aencgumuge

niywtugwai zwkWtcdI BwdwqWtcdI hedunc

- awdi timWaI rItikoSc quruaWnc kiyevE mIheackwnc

aencgumuge qwBcdugwai quruaWnckiyevunc. awdi

minUnwsc awLukwmwkwSc himenE koncme kwmeac

kurwmunc dWairu mIsctwkuncnwSc aiacvumuge

qwBcdeac nuvwtw deackumuge niywteacvWnwmw

aeawLukwmwSc aexiruku vwnIaeve. Q aekwmeac

qwbUleac nukurwacvWneaeve. awdi aeyWaeku aeawLukwmuge

veriyWawSc huncnWnI vEncdenivi AwzWbeve.

 ge awrihunc mwrcfUAu goteacgwai

rivWvegenc veaeve.

 mibwscfuLuge mWnwaI “deackumwSc nwmWdu

koScfimIhW hwmwkwSwvwrunc xirukoScfiaeve. awdi

deackumwSc rOdwhifwaifi mIhW hwmwkwSwvwrunc xiruku

koScfiaeve. hwmwdeackumwSc BwdwqWtc dIfimIhW

hwwmwkwSwvwrunc xiruku koScfiaeve. hwmwkwSwvwrunc

QtwAWlW vwHIkureacviaeve. timwncrwsckwlWnge

aWai aehenc fwrWtwkW xwrIku koScfimIhW

)bwaiverikoScfimIhW( awSc aencme rwngwLwSc

bwhwaideacvWhuSI timwncrwsckwlWngeaeve. fwhe

timwnc rwsckwlWngeaWaiaeku aehenc fwrWtwkWai

bwaiverikoScgenc Awmwleac )awLukwmeac( koScfimIhWge

hurihW Awmwlu )boDwsc kuDwywsc( huncnWnI

aexwrIkwSeve. fwhe timwncrwsckwlWnge

aeyWainulwai fudivoDigenc veaeve.” miaeve.

fwhe mi HwdIXwkI QawSc awLukwnc kurWairu

aekurW awLukwmeacgwai aehenc fwrWteac

bwaiverikoScgenc nuvwtw aehenc fwrWteac

qwBcdukoScgenc awLukwnckurWmIhWawSc huri biruveri

vwAIdeve. awdi aEnWge aeAwmwlu qwbUlu nukurwacvWne

kwmuge BwrIHu dwlIleve.

 )31( Q awSc xwrIkukurevumuge vwactwru

twkeac:

fwhe QawSc aeacvesc gotwkunc xirukukurumwkI

aekwlWnge aencme boDwSc nwhIkurwacvwai

mwnWkurwacvWfwaivW  kwnctwkeve. awdi aencme boDu

fWfwawkIvesc aeaIaeve. Q twAWlW

vwHIkurwacvWfwaiveaeve.

mWnwaI: “kwlEmenc denetibi HWlu QawSc

bwaiverinc twkeac kwlEmenc nulWSeve. aekwlWngeawSc

bwaiverinc twkeacvWkwmugwwai hwmwnujwacsWSeve.”

fwhe miaWywtuge twfcsIrugwai AwbcduQ bunu

AwacbWsc rwFiywQ AwnchumW vidWLuviaeve.

mWnwaI: “kwLuawndiri  rEgwnDu kwLuhilwaige

mwtIgwai duvW kudikudi hincNwScvurevesc xirukuge

vwactwrutwac vwnchwnWaeve. siacrukwnc boDeve.”

aEge misWlutwac vwrwScveesc ginwaeve.

aEgetereainc miawncnw misWlutwacveaeve.

1- “QaWai kwlEge HwyWtWai awdi awhwrencge

HwyWtc gwncdI huvWkoScfwai bunwmeve.” miaI

xirukuge AibWrWtekeve. mimiXWlugwai xirukuvW

gotwkI QgwncdI aekwni huvwai kurumuge bwdwlugwai

awdi aehenc defwrWtcvesc aekwlWngeaWai aeku

bwaiverikurevEtIaeve.

2- aEge awneacmiXWlwkI: “mikuDwkuDw kuactWgwnDu

gEgwai nuvWnwmw hwmw kwSwvwrunc awhuremencge

geawSc vwguvwnIheve.” miaeve. miaIvesc xirukuge

AibWrWtekeve. miAibWrWtugwai vwguvwnw nudI

hifeheacTI Q fiywvwai kuactWaeac kwmugwai bunumuge

swbwbunc xirukuge AibWrWtwkwSc vItIaeve. awdi

kiaeac heacyeve. vwguvwnwnudI, hifeheacTevI hwmw

Q aeve.

3- aEge awneac miXWlwkI: “gEgwai awscdUni

nuvWnwmw geawSc vwguvwnIheve.”  )miaI hwmw

aiscvediyw AibWrWtcfwdw AibWrWtekeve.(

4- aEge awneac miXWlwkI , Q aedivoDigwtumWai

awdi kwlEvesc qwBcdukuriacyWaeve. miaeve.

xirukuge AibWrWtekeve. QaWaiaeku

aehencfwrWteacvesc aekwlWnge aedivoDigwtumuge

tereawSc bwaiveri kurevEtIaeve.

5- aEge awneac miXWlwkI: “QaWai awdi aevenimIhW

nuvinwmwaeve.” miaIvesc xirukuge AibWrWtekeve.

aeaI Q aWai aehenc fwrWtwkWai aeacvwru

kurevEtIaeve.

fwhe QaWaiaeku aehenc aeacvesc fwrWteac

aeacvesc kwmeacgwai bwaiveri nukurWSeve. bunW

AibWrWtwkunc nwmwvesc awdi nuvwtw kurW kwmwkunc

nwmwvesc aeacvesc mWnwaeacgwai QaWai aehenc

fwrWteac bwaiverikuurumwkI awdi hwmwhwmw kurumwkI

xiruku kurumeve.

)41( mincju koScdeacvunc aedi Qfiywvwai

aehencfwrWtwkwSc govumI QawSc xirukur kurumeve.

aincsWnuncnwSc kuLwdWnw nuvWzWtuge
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nurwackwlunc mincju koScdeacvwai swlWmwtc

koScdeacvumwSc aedencvWnI hwmwaekwni Qge

HwFcrwtuncneve. aeaI Qge HwFcrwtwSc

kurwncjehE awLukwmekeve. bwlimwDukwmeac jehunwsc,

biruverikwmeac dimWvinwmwvesc, kwnDugwai

Gwrwquvunc fwdw kwmeac dimWvi nwmwvesc aekwmunc

swlWmwtckoScdeacvwai mincjukoScdeacvunc aedi

aWdEsckoSc duAW kurwnc vWnI hwwmwaekwni QawSeve.

wAwduacveacge fwrWtunc nuvwtw sUtcpeacge fwrWtunc

nurwackwleac dimWvi nwmwvesc govW awdi swlWmwtc

koScdeacvwai mincjukoSc deacvumwSc aWdEsckoSc

duAW kurwncvWnI hwmwaekwni Q ge HwFcrwtugwaeve.

mwruvefwai tibi mwacyituncnwkwSc nUneve. HWjI

bwncDWrwaincnwkwSc nUneve. xEKu AwlibEbe

awkwScvesc nUneve. awdi AwbcdulcqWdiruge fWnu

kiaeac kurwnctOaeve. sIdW Kudu rwsUluQ

BwaclwQ Awlwai vwswaclwmw awkwScvesc govunc

huacdwaeac nUneve. kitwncme boDu ziyWrwteacge

vwlIveriawkwSc govuncvesc huacdwaeac nUneve.

awdi kiaeacheacyeve? aefwdw aundwgU sIriywsc

dwnDivwLeac dimWveacjenwmw hwmwaekwni Qge

HwFcrwtunc aekwmunc swlWmwtc koScdeacvumwSc

aedi duAW kurumI Q aekwlWnge mWtc fotugwai

aetwkeac aWywtugwai awncgwvWfwaivW awdi awmuru

kurwacvWfwaivW qwdwruboDu awLukwmekeve.

fwhe  aekwlWnge

awLutwkuncnwSc xwrIAwtuge fwrWtunc awmuru

kurwacvwai awdi Qge HwFcrwtunc aekwnckwnc

awdW kurumwSc awncgwvWfwaivW koncme kwmwkI awLukwmeve.

aeainc kwmeac QnUnc fwrWtwkwSc awnburWlwaifi

koncme mIhwkI mwgufuredigencvW mIhekeve.

muxcrikekeve. rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi

vwswaclwmwge xwrIAwtWai aidi koLuveacje mIhekeve.

vwHI kurwacvWfwaiveave.

mWnwawI: “Qfiywvwai kwleeawSc aeacvesc mwncfWaeac

nudE awdikwleawSc aeacvesc geaclumeac nudevE

twkeacCwSc kwlEgovW aWdEsckoSc nwhwdWSeve. fwhe

aehenc hwdwaifinwmw hwmwkwSwvwrunc kwlEvWnI

awniyWverincge tereaincneve. )muxcrikuncge

tereaincneve.(”

awdi aehenc aWywteacgwai veaeve.

mWnwaI: “Qfiywvwai aefwrWtwkwSc timW duAWkoSc

aWdEsc kuri nwmwvesc qiyWmwtc duvwhWai hwmwawSc

dWncdencvesc aekuri duAWawSc aijWbwnudI awdi

awLwaivesc nulW fwrWtwkwSc govW aWdEsc kurWmIhW

awScvure vwkinc boDwSc mwgufuredifwai hurimIhwkI

fwhe kWkuheacyeve. aeawScvure boDu awniyW veriywku

nuhuncnWneaeve. awdi aefwdw mIhunc kurW duAWtwkwSc

aefwrWtctwacvWnI GWfiluvegencneve.” miaeve.

YwbwrWnI BwacHw  swnwdunc rivW

kurwacvWfwaiveaeve.

mWnwaI: hwmwkwSwvwrunc rwsUluQ BwaclwQ

Awlwaihivwswaclwmwge zwmWnugwai muauminuncnwSc

vwrwSc aundwgU kuri munWfiqwku auLuneve. dencfwhe

awBcHWbu bEkwlunc dencneviaeve. mimunWfiquge

kibwainc mincjukoSc deacvunc aedi rwsUluQ

BwaclwQ Awlwaihi vwswaclwmw ge awrihugwai

aWdEsc dwncnwvwai nwBcrwSc aedemW hingWSeve.

)aeawDu awacswvW  nwbI BwaclwQ Awlwaihi

vwswaclwmw HwdIXc kureacviaeve. hwmwkwSwvwrunc

kwnckwmunc mincjukoSc deacvunc aedi awhurencge

fwrWtunc mwdwdwkwSc nEdevEneaeve. aebwhI aeaI

huacdw vegencvW kwmeacnUneve. awdi kiaeacheacyeve.

mincjukoSc deacvunc aedi dencnevunc

huacdwvegencvWnI hwmwaekwni Qge HwFcrwtugwaeve.”

miaeve.

fwhe rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihi

vwswaclwmw aWaimeduvesc kwnctwachuri vwrwkI

miaIaeve. aekwlEgefWnuncge HwyWtcpuLugwai awdi

aekwlEgefWnuncge HWFirugwaivesc

mincjukoScdeacvwai swlWmwtckoSc deacvuncaedi

dencnevunc huacdw vegencnuviaeve.  aehencvIairu

uswlWmwtc nuvegencdW vwgutu aekwlEgefWnwScvure

mWdwSc mWnikwmeti fwrWtctwkugwai aedi

aWdEsckurunc heyovWnI koncfwdwawkuncheacyeve.

heyonuvWnekwnc kwSwvwreve. aefwdw vwgututwkugwai

mwdwdWai swlWmwtwSc aedencvWnI hwmwaekwni Qge

HwFcrwtuncneve. aeaI aekwlWnge HwFcrwtwSc

awdWkurevE BwrIHw awLukwmekeve. aeawLukwnc aehenc

fwrWtwkwSc awnburWlumwkI hwmwkurevE xirukekeve.

twVcHIdW aidikoLuuvumekeve. awLugwnDumenc divehincge

terEgwaivesc swlWmwtc nuvImW AwbcdulcqWdiruge

fWnwSc govW nwdurubune hedunc xwaiKc

awlibEbeawSc bOhuni hilwnc nwduru bununc

medu ziyWrwtwSc nuvwtw kurencdU ziyWrwtwSc

didw dEnc nuvwtw dumeacdEnc nwduru bununc

mihirw mihirw kwnckwmwkI hwmw sIdW xirukeve.

aeaI kurwnc heyovWvwruge kwnckwmeac nUneve. aeaI

twVchIdu nwfIkurW kwnckwmeve. aeaI budwSc awLukwnc

kurW muxcrikuncge awmwleve.

* awdi hwmwaefwdwainc bwaeac divehincge

terEgwai mirogunc higwmuncdW kwmeac

dwncnwvwailWnwmeve.

kwnDugwdwve rWLuboDuve boDurWLu negImW

bWruawDunc awaidurOsc mifwdwainc nuvwtw

yWawacbWsc mifwdwainc govWlWneaeve. aemIhuncge

aebwhunc murWdu kurwnI aedefwrWtunc mwdwdWai

aehIaWai aedi aWdEsckoSc aerWLuge nurwackwlunc

swlWmwtc koScdeacvunc aedemeve. aeaI hwmw

xirukeve. bWYilu awqIdWaekeve.

)51( Q nUnc fwrWtwkunc HimWywtc aedi
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gwtumwkI xiruku kurumuge tereaincvW kwmekeve.

nurwackwlWai biruvetivW zWtuge

kwnctwactwkunc swlWmwtcvumwSWai awdi HimWywtwSc

aedencvWnI aencme furwtwmw Qge HwFcrwtuncneve.

aeaI Q twAWlWge awLutwkunc aekwlWnge

HwFcrwtunc awdWkurumwSc aekwlWnge awncgwvW

awmuru kurwacvWfwaivW  qwdwru boDu awLukwmekeve.

Q twAWlW vwHIkurwacvWfwaiveaeve.

miaWywtugwai aekulevigencvW mWnwaI: xwaiYWnWge

fwrWtunc aeacvesc bWvwteacge vwscvWheac vumuge

awswreac kwleawSc aiHcsWsc kureviacjeacyW

kwlE Q twAWlWge HwFcrwtunc rwackwauterikwmWai

HimWywtc libigwtumwSc aedESeve. hwmwkwSwvwrunc

aekwlWngeaI, awacswvW voDigencvW  awdi

denevoDigencvW kwlWngeaeve.” miaeve.

awdi minUncvesc mimWnwaigwaivW kitwncme

aWywtekeve. hurihW aWywteacvesc BwrIHw

AibWrWtunc awmuru kurwacvwai awncgwvwnI HimWywtc

aedigwtumWai rwackWterikwnc libigwtumwSc aedi

dencnevumwkI hwmwaekwni Qge HwFcrwtunc

kurwncvWne kwmeackwmwSeve. aekwmwku mWacdI

kwnckwmugwai Qge HwFcrwtunc HimWywtWai

rwackWterikwmwSc aedi gwtumwScfwhu swbwbugwai

hifumuge gotunc duniyEge mwrunuve huri mIheacge

fwrWtunc HimWywtc aedunc nwfIaeac nukureaeve.

aeyW KilWfwSc mibWbugwai mivwnI timWge hitwSc

meduverivW aeki bWvwtuge biruveri vwscvWsctwkunc

swlWmwtwSc aedumuge vWhwkwaeve. miXWlwkwSc jincni

furEtw, misckitcdWrw, bwDiaeduru kwlEgefWnu fwdw

fwrWtctwkunc HimWywtwSc aedumuge vWhwkwaeve. aefwdw

jincni furEtwawkI kitwacme bWrugwdw twketi kwmugwai

viywsc kurinc dencnevifwdw hitcbirugwtumeacgwai

aefwdw aeacCeacge fwrWtunc himWywtwSc aedumI

huacdwvegencvW kwmeacnUneve.  aefwdw aeacCeacge

fwrWtunc vWgi aedefinwmw kwnDw aeLigenc aemIhwku

aekurI xirukeve. aeaI Qge HwFcrwtunc aedenc

awncgwvWfwaivW kwmeac aehenc fwrWtwkunc aedumuge

swbwbuncneve. QaWai aehenc fwrWtwkWai hwmwhwmw

kurumuge swbwbuncneve. nuvwtw QawScvure  boDwSc

aehenc fwrWteac aisckurumuge swbwbuncneve.

dencfwhe jincni xwaiYWnuncge fwrWtunc

aincsWnunc vWgiaedi HimWywtc libigwtumwSc.

)rwackwauterikwnc libigwtumwSc( aedumwkI

mWkuriacsurevesc higwmunc awncnw kwmeackwnc

aegenc aebwaoteve. aisclWmcdInc awaumuge kurinc

AwrwbIncge terEgwaivesc aekwnc higWkwnc

XWbituveaeve. dwturumwtI tWku mwnczilu kurwncNW

)mwnczilckurumwkI nidWlW awrWmukoSclwnc

mwDukoSclunc nuvwtw aehenc kwmwkuvesc dwturu

mwDukoSclunc( aemwnczileacge boDujincnIge fwrWtunc

rwackwauterikwmWai HimWywtc aedE kwmuge vWhwkw

quruaWnWai mWtc rwsUlW BwaclwQ Awlwaihi

vwswaclwmwge HwdIXunc  XWbituveaeve. awdi

aisclWmcdInc awaumwScfwhu aefwdw aencmehwai bWYilu

AwqIdWawkWai KiyWleac bWYilukurwacvwai awdi aefwdw

kwnctwactwac kuruncaeaI xiruukukwnc aencgeviaeve.

jincnIncnWai aincsWnuncnWai demedu

aerongunc Awmwlu kurwmunc diywkwnc awncgwaidE

aeacaWywtwkI:

miaeve. mWnwaI: “hwmwkwSwvwrunc jincnIncge

teereaincvW bwaeac jincnIncge fwrWtunc vWgiaedi

HimWywtc aedEmIhunc aincsWnuncge terEgwai veaeve.

awdi aEge swbwbunc aemIhuncge biruverikwnc

nuvwtw fWfwverikwnc aejincnitwac aituurukoScdeaeve.

miaeve.

jincnIncge fwrWtunc HimWywtWai

swlWmwtckwnc hOdumwkI jWhiliacyw

zwmWnuacsurevesc aincsWnuncge terEgwai

higwmunc awncnw kwmeackwnc quruaWnc aevwnI

vwrwSc BwrIHwkoSc bwyWnckoSc deacvWfwaeve.

aisclWmcdInc awaumwScfwhu aebWvwtuge hurihWkwmeac

aevwnI bWYilu kurwacvWfwaeve. fwhe aisclWmcdInc

huacdwnukurW kiyevelitwac kiywvwai fwncDitw

hwdwaigenc nwmwvesc jincnInc genwsc

jincnIncge fwrWtunc aehIhOdwai awdi geaclifwaivW

twketi aesorumencge JwrIAWainc hOdwai hedumwkI

aisclWmcdInc huacdwkurW kwmeac nUneve. awdi

aesorumencge Kidcmwtc hOdW mIhuncge nwmWdu

BwacHw nuvWnekwnc awdi aemIheacge fwhwtugwaivesc

nwmWdu BwacHw nuvWnekwmwSc Ailcmuverinc fwtuvW

deacvWfwai aebwhuacTeve.

dencfwhe jincni nuvwtw furEtw nuvwtw

dencvesc aebWvwtuge aeacCeacge fwrWtunc hitwSc

biruverikwmeac vwdeacjenwmw nuvwtw aefwdw aeacCeac

gOnWkoScfWne kwmwSclwfW kureviacjenwmw  aekwmuge

fwruvW awkwSc awncgwvWfwaiaevwnI 

midesUrwtc kiyevumwSeve. nuvwtw quruaWnugwaivW

aebWvwtuge aWywteac kiywvwai Qge HwFcrwtunc

vWgiaedi HimWywtc aedumwSeve. jincnIncge fwrWtunc

nuvwtw furEtw fwrWtunc vWgiaedEkwnc nUneve.

awdi rwsUluQ BwaclwQ Awlwai vwswaclwmw

deacvWfwaivW aircxWdugwai hifumwSeve.

fwhe ge awrihunc rivW

vegencveaeve. aekwmwnW vidWLuviaeve. rwsUluQ

BwaclwQ Awlwaivwswaclwmw HwdIXc kureacviaeve

mibwscfuLugwai aekulevigencvW mWnwaI “twnwkwSc

mwnczilu kurWmIhwku u

mifwdwainc kiywai

)Qge HwFcrwtunc vWgiaedefi( nwmw aetwnwkunc

aemIhW dwturukoSc higwacjwaumwScdWnc aeacvesc

aeacCeacge geaclumeac aundwguleac aEnWawkwSc

nufOrWneaeve.” miaeve.

fwLurwScrwSwScgosc auLEairuvesc ae

AibWrWtckiywai Qge HwFcrwtunc

rwackwauterikwmWai HimWywtwSc aedefinwmw aeacvesc
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furEtwaeacge nuvwtw jincniaeacge nuvwtw

awvwScTeacseacge awdi aenUncvesc aebWvwtuge

aeacvesc aeacCeacge nurwackwleac awdi

biruverikwmeac nujehEneaeve. 

)61( QnUnc fwrWtwkwSc nwduru bunumwkI

xiruku kurumeve.

ziyWrwtc ziyWrwtwSc  didwdEnc nuvwtw

duncdEnc - mwtIrwScfuLwSc dOni bIacswnc

nUnI ziyWrwtc ziyWrwtuge verincge nwmugwai

kukuLu kwtilunc - xEKc Awli bEbeawSc bOhuni

hilwnc nwduru bununc- kurencdU ziyWrwtugwai

duncburuvwnc nwduru buununc mihirw mihirw

kwnckwmwkI hwactWvesc xirukeve.

nwduru bunumwkI kwnDwaeLigenc

awLukwmekeve. awdi awLukwmwkI hwmwaekwni  QnUnc

aeehenc fwrWtwkwSc kurunc huacdwkwmeac nUneve.

nwmWdukurunc, rOdwhifunc,

BwdwqWtckurunc, nwdurubununc,

mihurI hwactWvesc hwmwawLukwmeve.

fwhe mInckwmeac QnUnc fwrWtwkwSc

koScfinwmw aemIhW QawSc xwrIku

kurIaeve. QaWai aehenc fwrWtwkWai

aeacfwdw kurIaeve. twVchIdu

geaclunIaeve. Q twAWlW vwHI

kurwacvWfwai veave.

mibwscfuLuge mWnwaI: “hEdwaige tereainc )aebwhI

BwdwqWtuge tereainc ( kwlEmenc kurW koncme

hEdwaeac, koncme BwdwqWteac awdi nwduruge

tereainc kwlEmenc bunW koncme nwdureac

dwncnwaeve. fwhe hurihWkwmeac Q

denevoDigencveeaeve.” miaeve.

mibwscfuLunc dEhwvWgotugwai BwdwqWtcdI

awdi hEdwkurumWai nwduurubunumWai miaI hwmw

aeacbWvwteacge dekwmeackwnc miaWywtunc aoLumeacneti

aegeaeve. awdi aeaI awLukwmuge tereerincvW

kwnctwactwac kwncvesc aegiacjeaeve. mihenc

huriairu awLugwnDumencge  terEgwai aWdwvegenc

buneauLE bwaeac nwduru aehimenenI xirukuge

tereaincneve.  misWlwkwSc:

* meduziyWrwtwSc didwdEnc nwduru bununc.

* mwtIrwScfuLwScdWnc nwduru bununc.

* ziyWrwtc ziyWrwtuge bwacti diaclumwSc nwduru

bununc.

* HWjI bwncDWrwaincnwSc fWtiHW kiywnc nwduru

ubununc.

* xEKc AwlIbEbeawSc bOhuni hilwnc nwduru

bununc.

awdi minUncvesc mibWvwtuge nwduru bununc

mihurI hwactWvesc hwmwkwnDwaeLigenc xiruku

kurumeve. mihenc midencnevI nwduru bunumwkI

awLukwmeac kwmugwai vIairu QawSc awLukwmeackurumwSc

nUnI nwduru bununc xwrIAwtc  huacdwaeac

nUneve. nwduru bunwncvWnI misWlwkwSc

nwmWdeackurwnc, rOdwaeac hifwnc, BwdwqWteacdEnc

mifwdw  kwnctwac kurWSeve.

fwhe awLukwmeac kwmugwai nuvWkwmwkwSc bunW

aeencmehW nwdureac himenifwai vwnI hwmw

kwnDwaeLigenc xiruku kwmugwaeve. aebWvwtuge nwduru

bununc aeacgotwkwScvesc huacdwaeacnUneve. awdi

aebWvwtuge nwduru fuacduncvesc huacdwaeac nUneve.

mWtcQ aekwmwnWawSc ruacsuncleacvi  AWaixwtuge

fWnu ge awrihunc rivW vegencveaeve. hwmwkwSwvwrunc

rwsUluQ BwaclwQ Awlwaihivwswaclwmw  HwdIXc

kureacviaeve.

mWnwaI: “ QawSc kiywmwnc terivumwSc )Q

awSc awLuwkwmeac kurumwSc ( nwduru bunefimIhW

fwhe aemIhW aekwlWngeawSc kiywmwncterivWSeve.

aebwhI aenwduru fuacdWSeve. awdi Q awSc

auredumwkwSc )aebwhI awLukwmwkwSc nuvWkwmwkwSc(nwduru

bunefimIhW fwhe aemIhwku aekwlWngeawSc

nuauredEneve. aebwhI aenwduru nuufuacdWSeve. aefwdw

nwduru nuubunWSeve.” miaeve.

dwncnwaeve. gwhugwai nukuncnw  aencme

ufurwtwmw keyogwDu awdi gwhugwai awLW aencme rIti

mirusc , velugwai nukuncnw aencme boDu bwrwbO,

koncmevesc sIdIawkwSc vedumwkwSc dEnc nuvwtw

aeveni vwlI veriawkwSc hwdiyWkurwnc nwduru

bunumwkI hwmw mibWbuge tereainc himenE kwnckwmeve.

mifwdw kwnctwactwac kurWmIhunc aebWvwtuge

kwnctwactwac kurwmunc gencdwnI aeainc sIdIaeac

nuvwtw vwlIveriaeacge ruhuumuge swbwbunc timWge

gwhuge mwtivwru rwngwLuve awdi velugwai denc

nukuncnw bwrwbO vwndu nuve boDuvWne kwmuge

aiActiqWdugwaeve. aegotwSc ywqInckoSc

nincmwaigencneve.

HwqIqwtugwai QnUnc

fwrWtwkunc vWgiaedi awdi

nwduruvesc QnUnc

fwrWtwkwSc bunevenIaeve.

aehencve mibWvwtuge aencmehW

kwmeac himenigencvwnI

xirukuge vwactwru twkuge

tereaincneve. migotwSc

kurevE kwnckwmugwai denubwai aekulevigenc veaeve.

aeaI QnUnc fwrWtwkwSc nwduuru bunumuge

xirukWai QnUnc fwrWtwkwSc vWgiaedumuge

swbwbuncvW xirukeve. 

    awbUbwkcru aibcrWhImc

nwduru bunumwkI kwnDwaeLigenc awLukwmekeve. awdi awLukwmwkI hwmwaekwni

QnUnc aeehenc fwrWtwkwSc kurunc huacdwkwmeac nUneve. nwmWdukurunc,

rOdwhifunc, BwdwqWtckurunc, nwdurubununc, mihurI hwactWvesc hwmwawLukwmeve.

fwhe mInckwmeac QnUnc fwrWtwkwSc koScfinwmw aemIhW QawSc xwrIku

kurIaeve. QaWai aehenc fwrWtwkWai aeacfwdw kurIaeve. twVchIdu geaclunIaeve.
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ޤުރުބީާނ  ފަރާތަކަށް  ނޫން  هللا   (17)
ކުރުމީަކ ިޝރުކު ކުރުމެވެ. -1 

މްަސކެއުން ޙަލާލު އެއްގަމު ިދރޭ ޫސފޫާސިފ 
ގެންފިައ  ނަންފުޅު  هللاގެ  ކިަތލިާއރު 
އަޅުކަމެކެވެ.   އިެޅގެން  ކަނޑަ  ކިަތލުމީަކ 
އިަދ އެކަލާނގެ ނަންފުޅު ނުގަނެ ކިަތލެވޭ 
ޙަރާމެވެ.  މްަސކެއުންވްެސ  އެއްޗެއްގެ 
ިމހެން ިމކަން ހީުރީތ އެއްޗެއް ޤުރުބާންކޮށް 
ލޭއޮހޮރާލަންވީާނ ހަމައެކިަނ هللاގެ ނަންފުޅު 
އިެޅގެން  ކަނޑަ  އީެއ  ގެންފައެވެ. 
އަޅުކަމެކޭވްެސ  އެހިެނހެން  އަޅުކަމެކެވެ. 
ކުރަންވީާނ  އެއަޅުކަންވްެސ  އެއްފަދިައން 
ިއޚްލްާޞ ތިެރކަމިާއއެކު ހަމަ  هللاއަށެވެ. 
ޤްަޞދު  ފަރާތެއް  އެއްވްެސ  އެހެން 
ފަރާތެއް  އެހެން  ނުވާނެއެވެ.  ކުރިެވގެން 
އެހެން  هللاއިާއ  ކުރިެވއްޖެނަމަ  ޤްަޞދު 
ކުރެވީުނއެވެ.  ަޝީރކު  ފަރާތަކިާއއެކު 
ތަޢާލާ  هللا  ގެއްލީުނއެވެ.  ތައީުޙދު 

ވީަޙކުރެއިްވއެވެ.
يَايَ  حْ وَمَ ي  كِ وَنُسُ الَتِي  صَ ِنَّ  إ (قُلْ 
لَهُ  رِيكَ  شَ الَ  ِنيَ  املَ ٱلْعَ رَبِّ   ِ

هللاَّ َاتِي  وَممَ

(سورة   ( نيَ لِمِ ُسْ ٱملْ َوَّلُ  أ َنَاْ  وَأ رْتُ  أُمِ وَبِٰذلِكَ 

މާނީައ:  ިމއާޔަތުގެ  األنعام:١٦٢-١٦٣) 

ހަމަކަށަވަރުން  ިވދާޅުވާށެވެ.  "ކަލޭގެފާނު 
އަހުރެންގެ  އިަދ  ނަމާދިާއ  އަހުރެންގެ 
ޤުރުބާން ކުރުމިާއ އަހުރެންގެ ިދިރހުރުމިާއ 
އިަދ އަހަރެންގެ މަރުވުމިާއ ިމހިުރހާ ކަމެއް 
ވެގެންވީަނ)  (ޚާއަްޞ  ވެގެންވީަނ  ިމލްކު 
ޢާލަމްތައް ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއިްވ هللا އަށެވެ. 
ބިައވިެރއެއް  އެއްވްެސ  އަށް  އެކަލާނގެ 

އަހުރެންނަށް  އިަދ  ނުވެއެވެ.  ަޝީރކެއް 
އިަދ  އެފަދިައންނެވެ.  އަމުރުވިެވގެންވީަނ 
އަހުރެންނީަކ (ިމއުއްމަތުގެ) އެންމެ ފުރަތަމަ 

މްުސިލމެވެ." ިމއެވެ. 
ިމއާޔަތުގެ މާނިައން ދޭހަވާ ގޮތުގިައ   
ޤުރުބާން ކުރުމިާއ ނަމާދު ކުރުމިާއ ިމދެކަމީަކ 
އެއްބާވަތެއްގެ ދެކަމެވެ. އެބީަހ ދެކަމީަކވްެސ 
هللا  އަޅުކަމެއިްވއްޔާ   ދެއަޅުކަމެވެ.  ހަމަ 
ނޫން ފަރާތެއް ޤްަޞދު ކޮށްގެން ކޮށިްފނަމަ 
ހިުރހާ  އެހެންވެ  ކުރެވީުނއެވެ.  ަޝީރކު 
ކަމިާއއެކު  ިއޙްލްާޞތިެރ  އަޅުކަމެއްވްެސ 
ހަމައެކިަނ هللاއަށް އަދާ ކުރުމަށް އަންގަވާ 
عنه  اهللا  رضي  އަމުރުކުރެއިްވއެވެ. علي 
ގެ އިަރހުން ިރވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު 

ިވދާޅިުވއެވެ. 
نَ  : "لَعَ اتٍ لِمَ كَ بِأَرْبَعِ  اهللاِ  ولُ  رَسُ ثَنِيْ  دَّ حَ

نَ  نْ لَعَ نَ اهللاُ مَ يْرِ اهللا، لَعَ نْ ذَبَحَ لِغَ اهللاُ مَ

نَ  ثًا، لَعَ دِ حْ مُ آوَى  نْ  مَ اهللاُ  نَ  ، لَعَ يْهِ وَالِدَ

مسلم)  " (رواه  ْألَرْضِ ا نَارَ  مَ يَّرَ  غَ نْ  مَ اهللاُ 

صلى  اهللا  رسول  މާނީައ:  ިމބްަސފުޅުގެ 
ިތމަންކަލޭގެފާނަށް  وسلم   عليه  اهللا 

އެހަތަރު  ިވދާޅިުވއެވެ.  ހަތަރުކިަލމައެއް 
ކިަލމައީަކ:

ކޮށިްފ  ޤުރުބާން  ފަރާތަކަށް  هللاނޫން   -1
ީމހާ އަށް هللا ލަޢުނަތް ލެއިްވއެވެ. 

2- އީެމހެއްގެ މިައންބަފިައންނަށް ލަޢްނަތީްކ 
ީމހަކަށް هللا ލައުނަތް ލެއިްވއެވެ.

ވިާގިދން  އީެހވެ  ވިެރއަކަށް  ިބދުޢަ   -3
ީމހަކަށް هللا ލަޢުނަތް ލެއިްވއެވެ.

ފިައވާ  هللاލައްވާ  ިބންމީަތގިައ   -4

ޢަލާމަތަކިާއ ފާހަގަތައް ބަދަލުކޮށް ތަޣައްޔަރު 
ލެއިްވއެވެ."  ލަޢުނަތް  هللا  ީމހަކަށް  ކިުރ 

ިމއެވެ.
ޖުމްލަ  ފުރަތަމަ  ިމޙީަދޘްގެ  ފަހެ   
ގެ ތެރޭގައެެވެ. ފަހެ  وعُ  ضُ و  އެވީަނ ިމ مَ
ޤްަޞދުކޮށްގެން  ފަރާތެއް  އެހެން  هللاނޫން 
ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެނަމުގިައ އެފަރާތަކަށް 
ގޮތުން  އަދާކުރުމުގެ  އަދަބިުއޙިްތރާމް 
ލޭއޮހޮރުވިައލިައިފނަމަ  ކިަތލިައ  އެއްޗެއް 
އަޅުކަމެއް  ަޞީރޙަ  ކުރަންޖެހޭ  هللاއަށް 
ކުރެވީުނއެވެ.  ފަރާތަކަށް  އެހެން  هللاނޫން 

ތައީުޙދު ގެއްލީުނއެވެ. 
ިބދުޢަވިެރއަކަށް  ދަންނަވަމެވެ.   
ހިެދ  އީެމހާ  ގޮތީަކ  ކުޑަ  އެންމެ  އީެހވެވޭ 
ިބދުޢަ  އީެއ  ނުކޮށް  ިއންކާރު  ިބދުޢައަށް 
ވާހަކަ  އެކަމަށް  އަންގިައ  އެއްކަމަށް 

ނުދައްކިައ ހުރުމެވެ. 
މިައންބަފިައންނަށް  އީެމހެއްގެ   
ލަޢުނަތް ިކޔޭ އެއްގޮތީަކ، ިތމާ ކޮންމެވްެސ 
އެހެން ީމހެއްގެ ބައްޕައަށް ނުވަތަ މަންމައަށް 
ިތމާގެ  އީެމހާ  ގީޮވމާ  އެއްޗިެތ  ހުތުރު 
ބައްޕަ އަށިާއ މަންމަ އަށް ހުތުރު އެއްޗިެތ 

ގޮވުމެވެ.
ފިައވާ  ލައްވާ  هللا  ިބމުގިައ   
ތަޣައްޔަރު  ބަދަލުކޮށް  ޢަލާމާތްތައް 
މަގިުހނގުމަށް  ިމޘާލީަކ  ހެދުމުގެ  ކޮށް 
ޖަހިައފިައ  މަގުމީަތގިައ  ފޭަސހަކުރުމަށް 
ނަންބޯޑުތައް  ނަގިައ،  ފާހަގަތައް  ހުންނަ 
އެހެން  ނޫން  ތަންތަން  ހުންނަނީްވ 
ތަންތާގިައ ބަހައްޓިައ އޮޅުވާ ހެދުމެވެ. ހަމަ 

އަބޫބަކުރު ިއބްރީާހމް ޢީަލ
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ް ކުރީާމހުންނަށ ު ދަތުރ ު ކަނޑ އެފަދިައން
ބަހައްޓާފިައ ް ފޭަސހައަކަށ ަސލާމަތަކަށިާއ
ިތލަ އިަދ އިެތގަނޑިާއ ު ނެރ ހުންނަ
ހުންނަ ޖަހާފިައ ް ކުރުމަށ ފާހަގަ ް ތަންތަނ
ނުވަތަ ހެދުމެވެ. ނަގިައ ތަކިެތ ފަދަ ބައިްތ
ވިަކ ް ދެގޯއްޗެއ ހެދުމެވެ. އިަދ ް ކޮށ ު ބަދަލ
ނަގިައ ކަޑަ ހުންނަ ޖަހާފިައ ް ކުރުމަށ

ވެއެވެ. ތެރިެއން ީމގެ ހެދުންވްެސ
ހަތަރު  ާ ިމވ ިމޙީަދޘްގިައ ެ ފަހ  
ކަމީަކ ފުރަތަމަ ެ އެންމ ތެރިެއން ެ ކަންތަކުގ
ކުރުމެވެ. އީެއ ް ޤުރުބާނ ް هللاނޫން ފަރާތަކަށ

ިޝރުކެވެ. ީސދާ ހަމަ

ޤުރުބާން  ް ފަރާތަކަށ ް ނޫނ هللا  (18)
2- ިޝރުކުކުރުމެވެ. ކުރުމީަކ

ް ގެއިަރހުނ رضى اهللا عنه بن شهاب طارق

رسو ް ހަމަކަށަވަރުނ ިރވާވެގެންވެއެވެ.
ް ޙީަދޘ وسلّم عليه  اهللا  صلى اهللا ل

ކުރެއިްވއެވެ.

النَّارَ لَ وَدَخَ ذُبَابٍ  فِي لٌ رَجُ َنَّةَ  اجلْ لَ  "دَخَ
يَا ذَلِكَ يْفَ وَكَ قَالُوا: ، ذُبَابٍ فِي لٌ رَجُ

مْ لَهُ قَوْمٍ لَى عَ الَنِ رَجُ رَّ مَ : قَالَ ؟ اهللاِ ولَ رَسُ

، يْئً لَهُ شَ رِّبَ يُقَ تَّى حَ دٌ َحَ أ اوِزُهُ يُجَ الَ نَمٌ صَ

يْ نْدِ عِ لَيْسَ : قَالَ . قَرّبْ ا: مَ هِ دِ ألَحِ الُوا فَقَ

ذُبَابًا، وَلَوْ لَهُ قَرّبْ لَهُ قَالُوا . ُقَرّبُ أ ءٌ يْ شَ

النَّارَ. لَ خَ فَدَ بِيْلَهُ سَ لُّوا فَخَ ذُبَابًا رَّبَ فَقَ

ألُقَرِّبَ نْتُ كُ ا مَ الَ فَقَ ، قَرّبْ رِ: لآلخَ وَقَالُوا

رَبُوا فَضَ . لّ وَجَ زَّ عَ اهللاِ دُوْنَ  يْئًا  شَ دٍ ألَحَ

މާނީައ: أحمد) " (رواه  َنَّةَ اجلْ لَ  خَ فَدَ هُ  نُقَ عُ

ެ ީމހަކުުސވަރުގ ް ަސބަބުނ ެ "މެއެްސއްގ
ު ަސބަބުން ީމހަކ ެ މެއެްސއްގ ވަނެވެ. އިަދ
ް ބޭކަލުނ ު އްަޞޙާބ ވަނެވެ.  ް ނަރަކައަށ
އެވެ. އީެއ اهللا رسول އޭ ދެންނިެވއެވެ.
ް ޙީަދޘ އެކަލޭގެފާނު ކަމެއްތޯއެވެ. ިކިހނެއީްވ
ް އެއަށ ް ބަހައްޓިައގެނ ް ބުދެއ ކުރެއިްވއެވެ.

ިހގާފިައ ކިައިރން ު ބަޔަކ ާ ކުރ ް އަޅުކަނ
ް އެބުދަށ އިަދ ިދމިާވއެވެ. ް ދީެމހަކަށ ް ދާނ
ކޮށްފިައ ް ޤުރުބާނ ް އެއްޗެއ ކޮންމެވްެސ
ިދޔަ ފަހަނަޅިައ ު އެބުދ އެކަކުވްެސ މެނީުވ
ް އެދީެމހުނ ެ ދެންފަހ ިވއެވެ. ކަމުގިައ ނުދޭ
ކަލޭ ބުންޏެވެ. ް އީެމހުނ ް އެކަކަށ ކުރެ
ކުރާށެވެ. ޤުރުބާން  އެއްޗެއް  ކޮންމެވްެސ 
އަތުގިައ ެ އަހުރެންގ ބުންޏެވެ. ާ އީެމހ
ނެތެވެ. އެއްޗެއް  ކުރާނެ ޤުރުބާން 
ނަމަވްެސ ް މެއެްސއ ބުންޏެވެ.  ް އީެމހުނ
ް އެބުދަށ ާ އީެމހ ް ދެނ ކުރާށެވެ. ް ޤުރުބާނ
ް ދެނ ކޮށިްފއެވެ. ޤުރުބާން  ް މެއެްސއ
ެ ފަހ ލިައިފއެވެ. ް ދޫކޮށ އޭނާ ް އީެމހުނ
ް އަނެއ ް ދެނ ވީަނނަރަކައަށެވެ. އޭނާ
ކަލޭވްެސ ބުންޏެވެ. ް އީެމހުނ ް ީމހާއަށ
ގަދަ ބުންޏެވެ. ާ އީެމހ ކުރާށެވެ. ް ޤުރުބާނ
ް އަހުރެނ މެނީުވ ް އަށ هللا ީކިރިތވަންތަ
ނުކުރާނަމެވެ. ް ޤުރުބާނެއ ް އެއްޗެއ އެއްވްެސ
ް އެއްޗެއ އެއްވްެސ އޭނާ ިމހެންބުނެފިައ
ް އީެމހުނ ް ދެނ ނުކިުރއެވެ. ް ޤުރުބާނެއ
އޭނާ ެ ފަހ ބޯކަނޑިައލިައިފއެވެ. ެ އޭނާގ

ިމއެވެ. ުސވަރުގެއަށެވެ." ވީަނ
އޮޅުމެއްނިެތ  ިމވާހަކިައން    
ް ކަމަކުނ ކުޑަކުޑަ ެ ިކތަންމ ގޮތުގިައ އެގޭ
ކުރުމީަކ ު ަޝީރކ ް هللاއަށ ނަމަވްެސ
هللاނޫން ެ ފަހ ނުވާނެކަމެކެެވެ. ް ަސލާމަތ
ެ ކުރުމުގ ް ޤުރުބާނ ް މެއެްސއ ް ފަރާތަކަށ
ް އެކަނ އޭނާ ާ ވަނީްމހ ް ނަރަކައަށ ަސބަބުން
ް ކަމެއްކަމަށ ކަހަލަ ނުވާ  ް ކަމަކަށ އެކީުރ
އްަޞލުކަމީަކ ނަމަވްެސ ބަލިައގެންނެވެ.
ް ކަމެއްއެހެނ ާ ވެގެންވ ޚާއަްޞ ް هللاއަށ
هللاިފޔަވިައ އަނބުރިައލުމެވެ.  ފަރާތަކަށް 
އަޅުކަންކީުރއެވެ. ް ފަރާތަކަށ ް އެހެނ
އެއްފަދަ ފަރާތަކިާއ ް އެހެނ هللاއިާއ
ކީުރއެވެ. ު ަޝީރކ އަޅުކަމުގިައ ކީުރއެވެ.

ް ަސބަބުނ ެ އެކަމުގ އަކަށިްމީވ ާ ނީަތޖ
އިަދ ނަރަކައަށް ވަންނަން ޖެހުމެވެ. އޭނާ
ިލޔްަސ ބޯކަޑިައ ެ އޭނާގ ާ ވަނީްމހ ެ ުސވަރުގ
ް ިމންވަރަކުނ ކުޑަ ެ ިކތަންމ ް ހެޔޮކަމަށ
ނުކީުރއެވެ. ު ަޝީރކ ް هللاއަށ ނަމަވްެސ
ވަނުމެވެ. ެ ުސވަރުގ އޭނާ އަކަށީްވ ާ ނީަތޖ

هللاއަށް  ާ ިއްސލާމަކިުވއްޔ  
ިބރު ް އެވަރަށ ް ކަމަށ ކުރިެވދާނެ ު ަޝީރކ
ު ަޝީރކ މަރިުވޔްަސ ގަންނަންވާނެއެވެ.

ނުވާނެއެވެ. ް ހުއްދައެއ ް ކުރުނ
ގާތުގިައވްެސ  ެ ކިާފރުންގ ދަންނައެ!  
މަޤަްޞދެވެ. ު ބޮޑ ެ އެންމ އީެއ ު ިއޢިްތޤާދ
ެ ޢަމަލުތަކުގ ާ ވެގެންވ ޚާއަްޞ ް ކިާފރުންނަށ
ީހިވޔްަސ ކުޑައޭ ެ ިކތަންމ ް ޢަމަލެއ ތެރިެއން
ް ޚާއަްޞކޮށ ކަމެކެވެ.  ު ބޮޑ ވަރަށް  އީެއ
ް ކަންކަމުގައެވެ. ޢާއްމުކޮށ އިާއ ބެހޭ ާ ޢީަޤދ
ެ ކަންކަމުގ އެފަދަ ކަމެއްގައެވެ. ާ ހިުރހ
ް ބަރުބާދުކޮށ ް އިާޚރަތ މިުޅ ެ ީމހާގ ް ަސބަބުނ
ކާފަރުންނިާއ ިމހެނީްވިއރު ފާނެއެވެ.
ާ ިންސބަތްވ ހަމައެކިަނ ް މްުޝިރކުންނަށ
އިަދ މްުސިލމުންނިާއ ގެންގުޅޭ ް ފަެޝންތައ
ކިުދން ާ ލިޯބކުރ ް އާދަކާދަތަކަށ ެ އީެމހުންގ
އާދެ! މްުސިލމް ކިުދންނިާއ ޒުވާނުން އިަދ
ިވްސނާ ް ކަންކަމަށ ިމފަދަ އެންމެވްެސ
ާ ނުރައްކ ެ ކަމުގ ހުއްޓެވެ. ް ކުރުނ ު ިފކުރ
ް ދުރުވެގަތުނ ް އެފަދަކަންކަމުނ ކަމަށްޓަކިައ

ހުއްޓެވެ.
  

ޤުރުބާން  ް ފަރާތަކަށ ް ނޫނ هللا  (19)
ް ކުރުނ ް ޤުރުބާނ ް هللاއަށ ތަނެއްގިައ ކުރެވޭ

ހުއްދައެއްނޫނެވެ:
ޤުރުބާން  ް ފަރާތަކަށ ް هللاނޫނ  
ކުރުން ް ޤުރުބާނ ް هللاއަށ ތަނެއްގިައ ކުރެވޭ
ް هللاނޫނ ހަމައެފަދިައން ނޫނެވެ. ް ހުއްދައެއ
ް އަޅުކަމެއ ެ ބާވަތެއްގ އެއްވްެސ ް ފަރާތަކަށ
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ް ކުރުނ ް އަޅުކަނ ް هللاއަށ ތަނެއްގިައ ކުރެވޭ
صلى اهللا  ل رسو  ނޫނެވެ. ް ހުއްދައެއ
ް މުނިާފޤުނ ޒަމާނުގިައ ގެ وسلّم عليه اهللا

މީަތން ެ އެގޮތުގ ިމްސިކތީަކ رار ضِ ިބނާކިުރ
މީަތން ެ ގޮތެއްގ އުރެދެވޭ ް هللاއަށ އެބީަހ
ް އީެމހުނ ިމްސިކތެކެވެ. ިބނާކިުރ ް މުނިާފޤުނ
ް ކުރުމަށ ް އަޅުކަނ ް هللاއަށ ކީުރ ިބނާ ް އެތަނ
އީެއ ނަމަވްެސ ނަމުގައެވެ. ެ ިމްސިކތެއްގ ހިެދ
ް ރޫަސލާއަށ އެކަލާނގެ هللا ދޮގެއްކަން ު ބޮޑ
ރޫަސލުهللا ް އިެމްސިކތަށ އިަދ އެންގިެވއެވެ.
އެއްގޮތަކަށްވްެސ وسلّم عليه اهللا صلى

ް ނުވާނެކަނ ވަޑިައގަންނަވިައގެން
صلى ރޫަސލުهللا ެ އެހެންވ އެންގިެވއެވެ.
ް ފޮނުއްވިައގެނ ު ބަޔަކ وسلّم عليه اهللا

ަ އެވާހަކ ާހަލާކުކޮށްލެއިްވއެވެ. ްތަޅ އިެމްސިކތ
107-108 ިމދެއާޔަތުގިައ  ެ ޫސރަތުގ ާ ތައުބ
ވީަޙ އެކަލާނގެ އަންގަވާފިައވެއެވެ.

ކުރެއިްވއެވެ.
ً را فْ وَكُ ً رَارا ضِ ً دا جِ مَسْ ْ وا ذُ ٱتَّخَ ينَ (وَٱلَّذِ
ارَبَ حَ َنْ ملِّ ً ادا ِرْصَ وَإ نِنيَ ُؤْمِ ٱملْ َ بَنيْ رِيقاً وَتَفْ

ِالَّ إ َرَدْنَا أ ِنْ إ نَّ لِفَ وَلَيَحْ قَبْلُ ن ولَهُ مِ وَرَسُ
َ ٱهللاَّ

.الَ اذِبُونَ لَكَ مْ ِنَّهُ إ دُ هَ يَشْ
ُ وَٱهللاَّ نَٰى ُسْ ٱحلْ

ެ ފަހ (التوبة:١٠٧-١٠٨) (... ً َبَدا أ فِيهِ مْ تَقُ

ެ މުނިާފޤުންގ ް ބާވިައލެއްވުމުނ ް ިމއާޔަތްތައ
ް ކަންތައ ް އީެމހުނ އިަދ ރޭވުން، ރިޭވ ީމހުން
ާސފީުވއެވެ. ެ ހާމަވ މިުޅން ް ގޮތ އުޅުނު ް ކުރަނ
صلى اهللا  رسو ل ެ އެކަލާނގ އަށިާއ هللا
ެ މުއިުމނުންގ އަށިާއ وسلّم عليه اهللا

ާ ފިައވ އުފިެދ ިހތުގިައ ެ އީެމހުންގ ް މައްޗަށ
އިަދ ރިުޅވިެރކަމިާއ ދެކޮޅުވިެރކަމިާއ ގަދަ
ް ހާމަވެގެނ އޮޅުމެއްނިެތ ް ވިެރކަނ ޙަަސދަ

ިދޔީައއެވެ.
އެޒަމާނުގިައވްެސ  ެ ފަހ  
ު މެދ މުއިުމނުންނިާއ ް ކަންތައ ެ މުނިާފޤުންގ
ިކހިާގނަ ު ިމހާރ ހިުރިއރު އިަދ ް އެދަރަޖައަށ

ިތބޭނޭހެއްޔެވެ؟ ް ިއްސލާމުންނެއ ު މުނިާފޤ
"އީެމހުންނީަކ މާނީައ: އެކުލެވޭ ިމއާޔަތުގިައ
ް މުއިުމނުނ ިދނުމަށިާއ ންަޞރު ް ކާފަރުންނަށ
هللاއިާއ އިަދ ވިަކކުރުމަށިާއ ް ބިައބިައކޮށ
ު ކާފަރަކ ާ ކުރ ހަނގުރާމަ ް ރޫަސލާއަށ
مسجد ް ކުރުމަށ ު ިއނިްތޒާރ ް އައުމަށ
ް ހަދިައގެނ ް ިމްސިކތެއ ގެނަމުގިައ رار الضّ

ް ިތމާމެނ އިަދ ކިުރީމހުންނެވެ. ު ިއޚިްތޔާރ
ިނޔަތުގިައ ު ހަމަތެދ ހީެދ ް އިެމްސިކތ
ހުވިައވްެސ هللاގަނީްދ އީެމހުން ް ކަމަށ
އީެމހުންނީަކ ނަމަވްެސ އެހެން ކުރެއެވެ.
ހިެކވެ هللا ކަމުގިައ ހަމަދޮގުވިެރން
އެވެ.) اهللا رسول އޭ ވިޮޑގަންނަވައެވެ.
އިެމްސިކތުގިައ ދުވަހަކުވްެސ ކަލޭގެފަނު
ް އެތަނަށ ވަޑިައނުގަންނަވާށެވެ. ެ ޤިާއމުވ
ިމއެވެ. ..... ނުގަންނަވާށެވެ." ވަޑިައ

ނަމުގިައ ެ ިމްސިކތުގ رار الضِّ  
ނިެތ ް ހަލާކުކޮށ ް ިމްސިކތ އިެޅ ް މުނިާފޤުނ
ނަމުގިައ ެ ިމްސިކތެއްގ ޖެހީުނ ް ކޮށްލަނ
އެތަނީަކ ނަމަވްެސ ހިެދ ް އެތަނ ް އީެމހުނ
ް ރޫަސލާއަށ އެކަލާނގެ އަށިާއ هللا
ް ތަނެއ ހިެދ މަޤަްޞދުގިައ ެ އުރެދުމުގ
ބިައބިައ ް މުއިުމނުނ އިަދ ވީާތއެވެ. ކަމުގިައ
ާ ީވމ ީވީތއެވެ. ކަމުގިައ ް ތަނެއ ހިެދ ް ކުރަނ
ފަރުުޟ ނަމަވްެސ ިމްސިކތްނޫން رار الضِّ

ު ވަގުތ ެ ނަމާދުގ ޖެހުމުން ު ވަގުތ ު ނަމާދ
ް އިެކބާވަތ ެ ިތބ ް ނަމާދުނުކޮށ ް ފްަސކޮށ
ބާވަތުގެ ޙަފްލާތަކިާއ އެއްވުންތައް އެއްވެ،
ެ ކޮންމ ިހންގޭ ް ޕްރޮގްރާމްތައ ެ ޒާތްޒާތުގ
ހުއްޓްަސ ނަމުގިައ ެ ިމްސިކތެއްގ ތަނީަކ
ާ ޙުކުމްގިައވ ެ ިމްސިކތުގ رار الضِّ ަ ހަމ
ް އެޔިާއގާތ ބެލިެވދާނެއެވެ. ކަމުގިައ ް ތަންތަނ

ކަމެއްވެއެވެ.
ވަގުތުޖެހުމުން  ެ ނަމާދުގ ެ ފަހ  
ް ކުރަނ ް ފަހުނ ު ނަމާދ ޢުޒުުރެއްނިެތ ަޝރީްޢ

ިއްސކޮށިްފނަމަ ް ކަމެއ ް އެހެނ ާ ބާއްވިައފ
މެނީުވ ކަމުގިައ އުރެދެވުން  ް هللاއަށ

ނުވެއެވެ.
رضى اك الضحّ بن ثابِت އިަދ   
ިރވާވެގެންވެއެވެ. ް އިަރހުނ ގެ عنه اهللا 

ިވދާޅިުވއެވެ. އެކަލޭގެފާނު
أَلَ فَسَ انَةَ بِبُوَ ِبِالً إ رَ يَنْحَ َنْ أ لٌ رَجُ رَ "نَذَ
وَثَنٌ ا فِيْهَ انَ كَ لْ "هَ  : الَ (فَقَ النَّبِيّ

: قَالَ الَ، قَالُوا: ؟" بَدُ يُعْ لِيَّةِ َاهِ اجلْ َوْثَانِ أ نْ مِ

؟"قَالُوا: مْ يَادِهِ َعْ أ نْ مِ يْدٌ عِ ا فِيْهَ انَ كَ لْ "فَهَ
الَ إِنَّهُ

فَ رِكَ بِنَذْ َوْفِ أ : اهللاِ ولُ رَسُ الَ فَقَ الَ،
ْلِكُ ميَ الَ ا فِيْمَ وَالَ اهللاِ يَةِ صِ عْ مَ رٍ فِي لِنَذْ وَفَاءَ

ޭ އެކުލެވ ިމޙީަދޘްގިައ أبوداود) ) (رواه ابْنُ آدَمَ

ް ޖަމަލެއ ިކޔޭތަނުގިައ ެ އެވ نَة بُوَ މާނީައ:
އިަދ ބުންޏެވެ. ު ނަދުރ ު ީމހަކ ް ޤުރުބާންކުރަނ
وسلّم عليه اهللا صلّى النّبي ު އެކަމާމެދ
އެކަލޭގެފާނު ެ ފަހ ކިުރއެވެ. ު ުސވާލ އިާއ
ޒަމާނުގިައ ޖިާހިލއްޔަ ކުރެއިްވއެވެ. ް ޙީަދޘ
ތެރިެެއން ެ ބުދުތަކުގ ކުރެވޭ ް އަޅުކަނ
ް އެބޭކަލުނ ވޭހެއްޔެވެ؟ އެތާގިައ ް ބުދެއ
އެކަލޭގެފާނު ނޫނެކެވެ.  ދެންނިެވއެވެ. 
ެ އީެމހުންގ ެ ފަހ ާ އެތ ކުރެއިްވއެވެ. ް ޙީަދޘ
އޮވޭ ް ކުރުނ ް ީޢދެއ ތެރިެއން ެ ތަކުގ ު ީއދ
ދެންނިެވއެވެ. ް އެބޭކަލުނ ހެއްޔެހެވެ؟
صلى اهللا ل اهللا رسو ެ ނޫނެކެވެ. ދެންފަހ
ެ ް ކުރެއިްވއެވެ. ކަލޭގ ޙީަދޘ وسلّم عليه

ް هللاއަށ އެހީެނ  ފުއްދާށެވެ. ކަލޭ ނަދުރު 
ފުއްދުމެއް ނެތެވެ. ް ނަދުރެއ އުރެދެވޭ ފަދަ
ާ ނުވ ް ިމލްކުވެގެނ ް އަށ ާ ދިަރޔ ެ އާދަމުގ އިަދ
ް ފުއްދުމެއ ު ނަދުރ ބުނާ ް ކުރުމަށ ް ކަމެއ

ިމއެވެ. " ނުވެއެވެ.

އޮޅުމެއްނިެތ ް ޙީަދޘުނ އާޔަތިާއ ިއްސވިެދޔަ
ފަދަ އުރެދެވޭ ް هللاއަށ އެގޭގޮތުގިައ
ް ކުރިެވގެނ ު ޤްަޞދ ް ކުރުމަށ ް ކަމެއ
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ް އަޅުކަނ ް هللاއަށ ތަންތާގިައ ާ ހަދާފިައވ
ް ިމރޮގުނ ނޫނެވެ. ހުއްދައެއް  ް ކުރުނ
ާ ހިެދފިައވ ރަށްރަށުގިައ އިެކއިެކ ބަލިާއރު
ް ކަނޑައިެޅގެނ ިޒޔާރަތްތަކީަކ މަޤާމްތަކިާއ
އެފަދަ ތަންތަނެވެ. އުރެދެވޭ ް هللاއަށ
صلّى اهللا  ل رسو  ހެދުންވީަނ ް ތަންތަނ
މަނާކުރައްވިައ وسلّم عليه  اهللا

ތަނެއްގިައ އެފަދަ ކުރައްވާފައެވެ. ނީަހ
ިކޔެވުން، ް ަޞލަވާތ ިކޔެވުން، ް ޤުރުއާނ
އިަދ ިމނޫންވްެސ ް ދުޢާކުރުން، ނަމާދުކުރުނ
ް ކުރުނ ް ކަމެއ އެއްވްެސ ިހމެނޭ ް އަޅުކަމަކަށ
ާ ނީަފކުރ ތައީުޙދު އީެއ ވާނެއެވެ. ް ޙަރާމ

ކަންކަމެވެ.

- ިބރުގަތުން -1 َوْفُ َخلْ ا (20)
ާ ލައްވާފިައވ هللا ޠީަބޢަތުގިައ ިބރުގަތުމީަކ
ދިެތން ހީުރ ް ިބރުގަތުނ ކަމެކެވެ.

ވައްތަރަކަށެވެ.

އީެއ  ިބރެވެ. ޠީަބީޢ އެއްވައްތަރީަކ  (1)
ާ ިމިނކ ނުވަތަ ް ފަރާތުނ ެ ޢަދުއްވެއްގ
އެނޫންވްެސ ނުވަތަ ފަރާތުން ެ ޫސތްޕެއްގ
ިބރުގަތުމެވެ. ް ފަރާތުނ ެ އެއްޗެއްގ ެ އެބާވަތުގ
ު ަސބަބަކާއެކ ެ އޭގ ިބރު އެފަދަ ެ ފަހ
ގަންނިަބރީަކ އެ ް ދެނ ިދމާވެއްޖެނަމަ
ިބރެއްނޫނެވެ. ާ މަަނާވެގެންވ ް ފަރާތުނ ެ ީދނުގ
ނޫނެވެ. އަޅުކަމެއްވްެސ ިބރުގަތުމީަކ އެފަދަ
ް ފަރާތުނ ެ ބައެއްގ ވަރަށިްގނަ މުއިުމނުންކުރެ
ް އެކަމަކުނ ފެނެއެވެ. ް ިބރުވިެރކަނ ިމބިުނ
އިަދ ނުކުރެއެވެ. ް އެއ ނީަފ ީއމާންކަން
އެއްވްެސ ިދމާވާނެ ް ކަމެއ ިބރުވިެރ ިމފަދަ
ް ވަހްމަށ ަޝއްކިާއ ހަމައެކިަނ ަސބަބެއްނިެތ
އިަދ ަޟީޢފުކަމެވެ. ިފނިޑކަމިާއ ިބރުގަތުމީަކ
ް ިމޘާލަކަށ ކަމެވެ. ިނކަމިެތ ެ ީއމާންކަމުގ
ނުވަތަ ހަނިްޑ ިބރުގަތުން، ެ ދެކ ު އެދުރ ބިަޑ

ިޚޔީާލ ފަދަ، ިކއަްސއްދިެވ އިަދ ފުރޭތަފަދަ،
ެ ިމބާވަތުގ ިމީއ ް ިބރުގަތުނ ް ނަންތަކަކަށ
ް ަސލާމަތ ް ކަންކަމުނ އެފަދަ ކަންކަމެވެ.
ވިާގއެދެންވީާނ ް ދުޢާކޮށ ވުމަށްވްެސ

ޙްަޟރަތުގައެވެ. هللاގެ ހަމައެކިަނ
ވައްތަރީަކ  ް އަނެއ ެ ިބރުގަތުމުގ  (2)
ިބރުގަތުމެވެ. ް ިބރުވިެރކަމުނ ު ިސއްރ
ް ފަރާތަކުނ ް ނޫނ هللا ިމޘާލަކަށް، އީެއ
ނުވަތަ ް ބިަލމަޑުކަމެއް ނުވަތަ ފީަޤރު ކަމެއ
ް ކަމަށ ކަމެއިްދމާވެދާނެ ވުމެއްފަދަ ު ޤަތުލ
ވަރަށްވްެސ ް ވައްތަރުތައ ެ އޭގ ިބރުގަތުމެވެ.
ު ިގނައެވެ. ކޮންމެވްެސ ޤަބުރެއްގެ ވިެރޔަކ
ފޯރިައފާނެ ް ގެއްލުމެއ ް ިތމާއަށ ް ނުރިުހގެނ
އެވިެނ ނުވަތަ ިބރުގަތުމެވެ. ް ކަމަށ
ް ނުވެގެނ ު ިވދާޅ ު ބްަސފުޅ ު ބޭފުޅަކ ު ަސއިްޔދ
ކޮންމެވްެސ އެވިެނ ނުވަތަ ިބރުގަތުމެވެ.

ީމހެއްގެ ހިައބަތަށް ިބރުގަތުމެވެ. ު ބޮޑ
ފަރާތަކަށް  ް ނޫނ هللا ެ ފަހ  
ް ކަނޑައިެޅގެނ އީެއ ް ިބރުގަތުނ ެ ިމބާވަތުގ
ާ ފިައވ ާ މަނާކުރައްވ ިއްސލާމީްދނުގިައ
ކަންކަމުގިައ އެފަދަ އެހީެނ ކަމެކެވެ.
ިބރުގަތުމީަކ ް އަށ هللا ހަމައެކިަނ
އަޅުކަމެކެެވެ. ކުރެވޭ ް އެކަލާނގެއަށ
އަނބުރިައލުމީަކ ް ފަރާތަކަށ ް އެހެނ ް އެއަޅުކަނ
ު ިއޚިްތޔާރ އަޅުކަމުގިައ ް ފަރާތެއ ް ނޫނ هللا
ކުރީާމހުން ް އަޅުކަނ ް ބުދަށ ކުރުމެވެ.
ް އަޅުކަންކޮށ ް ބުދަށ އަދަބުވިެރވެ ް ބުދަށ
ހަމަ ހަދީަނ ރިޮއ ހުރެ ކިައީރގިައ ެ އޭގ
ނުވަތަ ް ނުރުހުމެއ ެ ބުދުގ ިމރޮނގުންނެވެ.
ް ގެއްލުމެއ ު ބޮޑ ް ިތމާއަށ ެ ިދމާވ ް ކޯފާވުމެއ
ިބރަކުންނެވެ. ާ ގަންނާކުރައްވ ިލިބދާނީެތ
ް ނޫން ފަރާތަކަށ هللا ކިާފރު ކަމެވެ. އީެއ
ަސބަބުންނެވެ. ެ ިބރުވިެތވުމުގ ާ ިތމ
ް ނޫނ އެކަލާނގެ އަންގަވާފިައވީަނ هللا
އެކަލާނގެ ިބރުނުގަތުމަށެވެ.  ފަރާތަކަށް 

ކުރައްވާފިައވެއެވެ. ވީަޙ
)(سورةالبقرة٤٠) بُونِ فَٱرْهَ ِيَّايَ (وَإ
ް ކަނޑައިެޅގެނ ހަމަ ް "ކަލޭމެނ މާނީައ:
ިބރުވިެތވާށެވެ." ް ރްަސކަލާނގެއަށ ިތމަން
އާޔަތެއްގިައ ް އެހެނ އިަދ ިމއެވެ.

ވީަޙކުރައްވާފިައވެއެވެ.
النحل:٥٢) ) (سورة ونَ تَتَّقُ ِ

ٱهللاَّ يْرَ َفَغَ (أ
ް ނޫނ هللا ވާނީްވ ިބރުވިެތ ް "ކަލޭމެނ މާނީައ

ިމއެވެ." ހެއްޔެވެ؟ ް ފަރާތަކަށ ް އެހެނ
ފަރާތަކަށް  ް ނޫނ هللا މުރާދީަކ ެ އޭގ  
ިމ ިމއެވެ. ހެޔޮނުވާނެއެވެ. ް ިބރުވިެތވުނ
ޤުރުއާނުގިައ ް އާޔަތ ހިުރ މާނިައގިައ

ިގނައެވެ. ވަރަށްވްެސ
ގަންނަ  ާ ިތމ ބުނާނަމަ ް ޖުމްލަކޮށ  
ގާތްވުމާ ކުއްތަންވުން ކަމުގިައވާނަމަ ިބރީަކ
އަޅުކަމެވެ. ް ކަނޑައިެޅގެނ ހަމަ އިެބރީަކ
ު އިާއ ތަޢައްލުޤ هللا އެފަދަ ިބރުގަތުން އިަދ
ތެރިެއން ެ ތަކުގ ު ވިާޖބ ެ ކަމުގ ް ީއމާނ ކުރުމީަކ
ް ނޫނ هللا ް ިބރުވިެތވުމެއ އެފަދަ ވިާޖބެކެވެ.
ާ ނުފުއަްސވ هللا ބެހެއްޓީުމ ް ފަރާތަކަށ
ު ިޝރުކ ިހމެނޭ ކަމުގިައ ފާފަ ު ބޮޑ ެ އެންމ
ެ ިމބާވަތުގ ފަރާތަކަށް  ް هللا ނޫނ ކުރުމެވެ.
ް އަށ هللا ިހމިެނގެންވީަނ ް ނުގަތުނ ިބރު
ީއމާންވުން، ް ދުވަހަށ ް އިާޚރަތ ިއމާންވުން،
ް ިދނުނ ް ޒަކާތ ކުރުން، ު ޤިާއމ ު ނަމާދ
ވީަޙ هللا ފެންވަރުގައެވެ. ް އެއ ިމކަންކަމިާއ

ފިައވެއެވެ. ާ ކުރައްވ
نَ آمَ نْ مَ ِ

ٱهللاَّ دَ اجِ مَسَ رُ مُ يَعْ َا  ِمنَّ (إ
وَآتَٰى الَةَ ٱلصَّ َقَامَ وَأ رِ ٱآلخِ وَٱلْيَوْمِ ِ

بِٱهللاَّ

ئِكَ ـٰ ُوْلَ أ ٰى سَ فَعَ َ ٱهللاَّ ِالَّ إ
شَ يَخْ وَلَمْ  اةَ ٱلزَّكَ

التوبة:٨١)  ) (سورة ينَ تَدِ ُهْ ٱملْ نَ مِ ْ ونُوا يَكُ َن أ

ް ިޢމާރާތްކޮށ ް ިމްސިކތްތައ ގެ هللا " މާނީައ:
ް އިާޚރަތ އަށިާއ هللا ކަށަވީަރ ް ހަދަންވާނެކަނ
ޒަކާތީްދ ް ޤިާއމުކޮށ ު ނަމާދ ެ ީއމާންވ ް ދުވަހަށ
ާ ިބރުވިެތނުވ ް ފަރާތަކަށ ް ނޫނ هللا އިަދ
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ތެދުމަގުގިައ ް އެބިައީމހުނ ެެ ފަހ ީމހުންނެވެ.
ިމއެވެ. ވެއެވެ." ް އެކީަށގެނ ް ިތބުނ

އެކަލާނގެ  ހިައބަތަށިާއ هللاގެ ެ ފަހ  
ވަންތަކަމަށިާއ ު ޖަލާލ ކަމަށިާއ ީކިރިތވަންތަ
ނުވިެވދާނެ ކުއްތަން އިާއ އެކަލާނގެ އިަދ
ް ިބރުގަތުނ ް ިމކަންކަމަށ ކަމަށިާއ
އެންމެމީަތ ެ ިއްސލާމްކަމުގ ިހމިެނފިައވީަނ
އަށިާއ هللا އީެއ ކިުރބިޯށތަަކިާއއެވެ.
ު ނަމާދ ީއމާންވުމިާއ ް ދުވަހަށ ް އިާޚރަތ
ް ިމކަނ ިދނުމިާއ ް ޒަކާތ ޤިާއމުކުރުމިާއ
ް އަށ هللا ިމިއން އެނގޭ އެއްޗީަކ ކަމާއެވެ.
ާ ނުވ ް ީއމާނ ް އަށ هللا ނުވީާމހާއެކޭ ިބރުވިެތ
ެ އެބާވަތުގ އިަދ ކަމަށެވެ. ު އެއްވަރ ީމހާއެކޭ
ް ފަރާތެއ ް އެކުއެހެނ އިާއ هللا ކަމެެއްގިައ
هللا ެ ފަހ ކުރުމެކޭ އެއްވަރު ކަމެކެވެ. ބިައވިެރ
ވުމުގައްޔިާއ ް ީއމާނ ް ދުވަހަށ ް އިާޚރަތ އަށިާއ
ް ނޫނ هللا ިދނުމުގިައ ް ޒަކާތ ކުރުމިާއ ު ނަމާދ
ު ިޝކުރ ާ ޤްަޞދުކީުރމ ް ފަރާތެއ ް އެހެނ
ިސއީްރ ފަދަ ިއްސވިެދޔަ ފަދިައން ކުރެވޭ
ް ފަރާތަކަށ ް ނޫނ هللا ކަމުގިައ ިބރުވިެރ
ް އެހެނ ު އެކ އިާއ هللا  ވެވޭނަމަ  ިބރުވިެތ
ބިައވިެރ ކުރެވީުނއެވެ. ު ަޝީރކ ް ފަރާތެއ
هللا ގެއްލީުނއެވެ. ު ތައީުޙދ ކުރެވީުނއެވެ.
لَمْ أعْ وَاهللا ނުކުރެވީުނއެވެ. އެއްކައުވަންތަ

ރުގަތުން -2 (21) ިބި
ވައްތަރީަކ  ް އަނެއ ެ ިބރުގަތުމުގ  
ިޚލާފުވިެވދާނެ ފުޅަކިާއ ު އަމުރ އެެންގިެވ هللا
ް އަމުރުފުޅަށ އެ  ިބރެވެ. ގަންނަ  ް ކަމަށ
އެފަދަ ިބރެވެ. ގަންނަ އުރެދިެވދާނީެތ
ހަމަ ިބރުވިެރކަންވްެސ ޚާއަްޞ ވެގެންވީަނ

އަށެވެ. هللا
ފަރާތަކަށް  ް އެހެނ ް ނޫނ هللا  
ިޚލާފުވުމީަކ އަމުރުފުޅިާއ ގެ هللا ިބރުން
ް ބައެެއ ކަމެކެވެ. އިަދ ް ކަނޑައިެޅގެން ޙަރާމ

އެކަން ތެރެއަށްވްެސ ެ ިޝރުކުގ ު ފަހަރ
ވަދެދާނެއެވެ.

ކަންކަމުގިައ  ެ އެބާވަތުގ ެ ފަހ  
ް ިބރުނުގަތުމަށ ް ފަރާތަކަށ ް ނޫނ هللا
ާ އަންގަވ ް ބްަސފުޅަކުނ ް އެތައ ވީަނ هللا
ް އެެއ އޭގެތެރިެއން  ކުރައްވާފައެވެ. އަމުރު 

ބްަސފުޅީަކ:
َوْلِيَاءَهُ أ وِّفُ يُخَ انُ يْطَ ٱلشَّ مُ ٰذلِكُ َا ِمنَّ (إ
نتُمْ كُ إِن افُونِ وَخَ مْ افُوهُ تَخَ فَالَ

١٧٥) ިމއެވެ.  عمران آل )   (سورة نِنيَ ؤْمِ مُّ

މާނީަައ: ާ އެކުލިެވގެންވ ިމބްަސފުޅުގިައ
ާ އެންމެހ (އެބީަހ އީެއ ް "ހަމަކަށަވަރުނ
ް ިއިދކޮޅަށ ކަލޭމެންނިާއ ް ލްަޝކަރުތައ
ިމހެންބިުނ ޖަމާވެއްޖެއޭ) ް ހަނގުރާމައަށ
އޭނާގެ އެކުވިެރން އީެއ ަޝިއޠާނާ ް ބުނުނ
ް ިބރުގަންނަވަނ ް މުއިުމނުނ ް ކަލޭމެނ ލައްވިައ
އެ ް މުއިުމނުނ ް ކަލޭމެނ ެ ފަހ ބުނުމެކެވެ. ބުނާ
ް އީެހތިެރންނަށ ެ ޮސރުގ އެ ަޝިއޠާނާއަށިާއ
ިކޔެއްހެއްޔެވެ. އިަދ ނުގަންނާށެވެ. ިބރު
ާ ވަންޏ ކަމުގިައ ް މުއިުމނުނ ކަލޭމެންނީަކ
ް އަށ ރްަސކަލާނގެ ިތމަން  ހަމައެކިަނ

ިމއެވެ. ިބރުވިެތވާށެވެ."
ީދން  ގެ هللا ދަންނައެވެ.  
ު ކިަލމަފުޅ އެކަލާނގެ ކިުރއަރުވިައ
މަގުގިައ އެކަލާނގެ ކުރުމަށްޓަކިައ މިަތވިެރ
ާ އެންމެހ ކުރީުމ ު ިޖހާދ ް ހަނގުރާމަކޮށ
ފަރެުޟކެވެ. ާ އަންގަވާފިައވ ް މުއިުމނުންނަށ
ނުވަތަ ިބރުން ެ ީމހުންދެެކ ު ބަޔަކ ެ ފަހ
މެދުވިެރ ް ދިަތކަމެއ ް ގޮތުނ ދިުނޔީަވ ް ިތމާއަށ
ް ޖިެހލުންވެގެނ ާ އެކަމ ް ިބރުނ ް ކަމަށ ވެދާނެ
ނުކުރީުމ ު ިޖހާދ ް ިމންވަރަށ ާ ވިާޖބުވ ް ިތމާއަށ
އީެއ ކުށްވިެރވާނެކަމެކެވެ. ް ކަނޑައިެޅގެނ
ާ ިހމިެނގެންވ ތެެރިެއން ެ ިމބާބުގ ެ ިބރުގަތުމުގ
ިބރުގަންނަ ް ކަންކަމަށ އެފަދަ ިބރެވެ. ެ ޒާތުގ
ކޯފާވެ ވިޮޑގެނިްވޔްަސ ބެލެވީޭނ هللا ް ީމހުނ

އިަދ ރުއަްސިއ ީމްސތަކުން ހެޔޮކަމަށް،
ާ މަަސއްކަތްކުރ ހަމަޖައަްސން ް އީެމހުނ
އީެމހުންނީަކ އިަދ ކަމުގައެވެ.  ް ީމހުނ
ް ބޮޑަށ ވަރަށްވުރެ ިބރުގަންނަ ް އަށ هللا
ީމހުންނެވެ. ިބރުގަންނަ ެ ދެކ ް ީމްސތަކުނ
ާ މަަސއްކަތްކުރ ރުއަްސން ީމްސތަކުން
ް ބަޔާނ ާ ިނޔ ެ ީމހުންގ ިމފަދަ ީމހުންނެވެ.
عليه اهللا صلى اهللا رسول ކުރައްވިައ

ވެއެވެ. ކުރައްވާފިައ ް ޙީަދޘ وسلم

النَّاسٍ طِ خَ بِسَ اهللاِ ا رِضَ سَ الْتَمَ نِ (مَ

نِ وَمَ النَّاس، نْهُ  عَ ى َرْضَ وَأ نْهُ عَ
اهللاُ يَ رَضِ

اهللاُ طَ خَ سَ طِ اهللاِ خَ النَّاسِ بِسَ ا رِضَ سَ الْتَمَ

حبان بن النَّاس)  (رواه لَيْهِ عَ طَ خَ وَأَسْ لَيْهِ عَ

ާ އެކުލިެވގެންވ )ިމބްަސފުޅުގިައ صحيحه فى

هللا ނުރުހުމާއެކުވްެސ ެ "ީމްސތަކުންގ މާނީައ:
ދަންނައެވެ. ާ ީމހ ހޯދިައގެނިްފ ް ރުއެްސވުނ ގެ
ް އީެމހާއަށ އިަދ ރުއަްސވިައ ް އީެމހާއަށ هللا
އެކަލާނގެ ް ރުހޭނޭގޮތ ް ީމްސތަކުނ ް އެހެނ
ެ ކޯފާވ هللا އިަދ ކުރައްވައެވެ. މެދުވިެރ
ް ރުހުނ ެ ީމްސތަކުންގ ު އެކ ވިޮޑގަތުމިާއ
ް އީެމހަކަށ ެ ހޯދިައގެނިްފީމހާ ދަންނައެވެ. ފަހ
ް ީމްސތަކުނ އިަދ ވިޮޑގަންނަވިައ ެ ކޯފާވ هللا
މެދުވިެރ އެކަލާނގެ ް ނުރުހޭނޭގޮތ ް އޭނާއަށ

ިމއެވެ. ކުރައްވާނެއެވެ."
ޙީަދޘުން  ިއްސވިެދޔަ އާދެ!  
ކިުރ ިއްސލާމީްދން އެގީެނ އޮޅުމެއްނިެތ
ީމހަކަށްވްެސ ެ ކޮންމ ިޖހާދުކުރީުމ ް އެރުވުމަށ
ޖެހޭނެ ް ކަުރަނ ް ިމންވަރަކުނ ކުޅަދާނީަވ
ް ޙުކުމްތައ ެ އީެދނުގ އިަދ ކަމިާއ ް ކަމެއ
ް މަަސއްކަތެއ ވެވުނުހިައ ް ކުރުމަށ ުު ތަނީްފޒ
އެކަމުގިައ އިަދ ކަމެވެ. ޖެހޭނެ ް ކުރަނ
ް ިމންވަރަކަށ ކުޑަވްެސ ނުުރިުހދާނީެތ ު ބަޔަކ
ފްަސޖެހުނު އިަދ ކަމިާއ ނުވާނެ ފްަސޖިެހގެން
ކަމެވެ. ވިޮޑގެންވާނެ  ެ ކޯފާވ هللا ީމހަކަށް 
ނުރިުހދާނީެތ ީމްސތަކުން ު ހަމައެޔާއެކ އިަދ



  2005 ެސޕްޓެމްބަރ - ދަރުމަ

ް ނުކިެރގެނ ކުރަން ު ތަނީްފޒ ް ކަމެއ ެ ީދނުގ
ޙީަދޘްގިައ ީމހީަކ ެ ކޮންމ ެ ފްަސޖިެހއްޖ
ރިުހވިޮޑގަތުމަށްވުރެ ގެ هللا އެވާފަދިައން
އިަދ ް ހޯދަނ ް ރުހުނ ީމްސތަކުންގެ  ް ބޮޑަށ
ކަމިާއ ީރިތނަމިާއ ް އަތުނ ެ އީެމހުންގ
ް މަަސއްކަތ ހޯދަން ަސނާ މަދަޙައިާއ

ކަމުގައެވެ. ު ކުރީާމހަކ
ީދން  ގެ  هللا ް ހަަމިަމގޮތަށ އިަދ   
ް މަަސއްކަތ ާ ިތމ ް ކުރުމަށ މިަތވިެރ
ް ދިަތކަމެއ ް ިތމާއަށ ތެރޭގިައ ެ ކުރުމުގ
ް އެކަމުނ ް ިދމާވިާއރަށ ް އުނދަގުލެއ ނުވަތަ
ް ދޫކޮށ ު މަގ ާ ީސދ ހިުރ ާ ިތމ ް ަސލާމަތްވުމަށ
ް ބްަސދޫކޮށ ު ޙައްޤ ގެނިްދޔަ ް ބުނަމުނ އިަދ
ް ގަޮތަށ ބުނާ ދުއްވުމޭ އިޮޑ ް ވަޔަށ ޖެހޭ
ް ބްަސ ބުނުނ ު ޙައްޤ ް ފޭަސހަގޮތަށ ގަަޔަށް 
ދޫކޮށްލީުމވްެސ ް ނުކޮށ ު ިޖހާދ އެދެވޭ ް ދޫކޮށ
ކަމެކެވެ. ިހމެނޭ ތެރިެއން ެ ިމބާބުގ ހަމަ
ީދން ް ިއްސލާމ ތެރޭގިައ ެ އަޅުގަނޑުމެންގ
ެ އަޚުންނެއްގ ެ ިކތަންމ ިމއުޅޭ ް ިކޔަވިައގެނ
ގޮތަކަށެވެ. ިމކަހަލަ ދިާދ ހީުރ ޙާލުވްެސ
ް ކަންތައްތައ ނަހަމަ ީދނިާއ މުންކަރާތްތަކިާއ
ދިާއރުވްެސ ް އެނބެރެމުނ ކިުރމިަތން
ބާރުހިުރ ނީަހ ކުރެވޭފަދަ ކަންކަން އެފަދަ
ް ނޫނ ް ކަމެއ ހަމަ ފަރާތްތައްވްެސ ް ބައެއ
ހަމަ ިތބީުމވްެސ ް ހަދިައލިައގެނ ް ކަމަށ
ް ބުނާބަހުނ ާ ިތމ ކަންކަމެވެ. ެ ިމބާބުގ
އަރުވާލަފާނީެތ ޖަލަށްލިައ ކުށްވިެރވެ
ު ް ޙައްޤ ނުކިުރގެނ ު ބަހެއްބުނަން ޙައްޤ
ބަހެއްނުބުނެ ބަދަލުގިައ  ބުނުމުގެ  ބްަސ
ް ބުނަމުނ ވްެސ ނުޙައްޤުބްަސ ނުވަތަ
ވެއެވެ. އުޅޭކަމުގިައ ީމހުންވްެސ ާ ގެންދ
ބެލެވީޭނ ު ީމހަކާމެދ ކަމެއްކޮށިްފ އެފަދަ
ް ބޮޑަށ ޢަޛާބަށްވުރެ ެهللاގެ ް ީމހުނ އެފަދަ
ް ފަރާތުނ ެ ީމްސތަކުންގ އިެބރުގަންނީަނ
ގެއްލުމަކަށެވެ. ނުރައްކަލަކަށިާއ ިލިބދާނެ

ވެއެވެ. ވީަޙކުރައްވާފިައ تعالى اهللا

ِ
بِٱهللاَّ نَّا آمَ ولُ يِقُ ن مَ ٱلنَّاسِ نَ (وَمِ

ٱلنَّاسِ فِتْنَةَ لَ عَ جَ ِ
ٱهللاَّ فِي ُوذِيَ أ إِذَآ

فَ

العنكبوت١٠) (سورة (... ِ
ٱهللاَّ ابِ ذَ عَ كَ

ް އަށ هللا ިތމަން އިަދ " މާނީައ: ެ ިމބްަސފުޅުގ
ތެރޭގިައ ެ ީމްސތަކުންގ ު ބުނާބަޔަކ ީއމާންވަމޭ
މަގުގިައ هللاގެ ު ބުނުމާއެކ ް އެހެނ ވެއެވެ.
ކުރުމުގިައ ިޖހާދު  މަގުގިައ هللاގެ  (އެބީަހ
ް ިތމާމެނަށ ބުނުމުގިައ) ް ބަހެއ ު ޙައްޤ ނުވަތަ
ެ ީމްސތަކުންގ ް ިދމާވިާއރަށ ް އުނދަގުލެއ
ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް، އަތުވެދާނެ ް ފަރާތުނ
ު އެއްވަރ ޢަޛާބިާއ هللاގެ ް މީުޞބާތެއ ޖިެހދާނެ

ިމއެވެ. ކޮށަްލައެވެ."
މުއިުމނުންނީަކ  ެ ިމބާވަތުގ  
މުއިުމނުންނެވެ. ާ ީއމާންވ ް ދުލުކޮޅުނ
ެ ިހތުގ ެ ިތމާގ ް ފިޮނކަނ ެ ީއމާންކަމުގ
ް ީއމާންކަނ ީމހުންނެވެ. ނުވަންނަ ް ތެރެއަށ

ީމހުންނެވެ. ާ ނުވ ފިުރހަމަ

(22 ) التوكل
ވީަކލުކުރުން) ް އަށ (هللا

ވީަކލު  ް އަށ هللا ކަންކަމުގިައ  
އިާއ هللا ް ިއތުބާރުކޮށ ް އަށ (هللا ކުރުމީަކ
ެ ކަމުގ ް ިއމާނ ތައީުޙދިާއ ކުރުމީަކ) ު ޙަވާލ
ތެރިެއން ެ ތަކުގ ު ވިާޖބ ބޮޑިެތ ެ އެންމ
ެ ގަދަވ ް ީއމާންކަނ އަޅާގެ  ވާކަމެކެވެ.
ް އަށ هللا ާ އެއަޅ ފިުރހަމަވުންވީަނ ތައީުޙދު
ިމންވަރަކުންނެވެ. ބާރުހިުރ ެ ވީަކލުކުރުމުގ
ް ކަންތައްތައ ެ ދިުނޔޭގ ީދނިާއ ެ ފަހ
ް ކަމެއ ނުކުރާނީްވ އިަދ ކުރުމުގައްޔިާއ
އެކަލާނގެ ް ވީަކލުކޮށ ް އަށ هللا ނުކުރުމުގިައ
ޖިެހފިައވީަނ ް އެދެނ ވިާގ ް ޙްަޟރަތުނ

ބޮޑަށެވެ. ވަަރަށްވްެސ
ވީަކލު  ް އަށ هللا ދަންނަައެވެ.  
ޚާއަްޞ ް ކަމެއ ާ ހިުރހ ޙީަޤޤަތީަކ ެ ކުރުމުގ

އެނގުމެވެ. ް އަޅާއަށ ް އަށްކަނ هللا ވެގެންވީަނ
ް ކުރެއިްވކަމެއ ިއރާދަ އެކަލާނގެ އިަދ
ް ނުކުރައްވާކަމެއ ިއރާދަ އިަދ ވާނެކަމިާއ
އިަދ އެނގުމެވެ. ް އަޅާއަށ ް ނުވާނެކަނ
އިަދ އީެއކަމިާއ ފަރާތީަކ ދެއްވާނެ ް ފިައދާއެއ
ް އެފަރާތުނ ހަމަ އަންނީާނ ގެއްލުމެއްވްެސ
ް ހެޔޮކަމެއ ދެނެގަތުމިާއ ް ކަމުގިައކަނ
ެ ދުރުވ ް ނުބިައކަމަކުނ ބާރެއިްލިބ ް ކުރުމަށ
އެކަލާނގެ ވީަނހަމަ ބާރެއްވްެސ  ެ ގަތުމުގ
ދެނެގަތުމެވެ. ް ކަމުގިައކަނ ް ޙްަޟރަތުނ
ެ ިތމާގ ު ދެނެގަތުމިާއއެކ ް ިމކަންކަނ އިަދ
ިލިބގަތުމަށިާއ ފިައދާތައް  ދިުނޔޭގެ  ީދނިާއ
ިފާސިރ ވުމުގިައ ު ިދފާޢ ް ތަކުނ ނުބިައ
ް އަށ هللا ިހތުން ެ ިތމާގ ު ކަމިާއއެކ ު ޘިާބތ
ް އެފަރާތަށ ް ބަރާޯސކޮށ ް ިއޢިްތމާދުކޮށ
ް ޙިާޞލްކުރުމަށ ު މަޠްލަބ ެ ިތމާގ ބުރަވުމެވެ.
ު ިއތުބާރ ް އެކަލާނގެއަށ ް ކޮޅުނެތްކޮޅަށ
ް އެކަމެއ ހަމައެޔާއެކު  ކުރުމެވެ. 
ިހފިައ ަސބަބުތަކުގިައ ހިުރ ް ޙިާޞލްކުރުމަށ
هللا ކުރުމެވެ. ް މަަސއްކަތ ު ިހވިާގކަމިާއއެކ
ިމީއއެވެ. ޙީަޤޤަތީަކ ެ ކުރުމުގ ު ވީަކލ ް އަށ
ކަންކަމުގިައ ް ވަރަށ ކުރަނީްވ ނަމަވްެސ
ިމހީުރ ް އަހުރެނ ެ ނުކޮށިްތބ ް މަަސއްކަތ
އެނދު ިކޔިައ ކޮށްގެންނޭ ު ވީަކލ ް އަށ ަهللا
ނުވަތަ ނޫނެވެ. އަރިައ އޮތުމެއް  ް މައްޗަށ
ް ިއނުމެއ އެއްކަނެއްގިައ އަރިައ ް ިމްސިކތަށ
އްަޞލީަކ ެ ކުރުމުގ ު ވީަކލ ެ ފަހ ނޫނެވެ.
ެ އެކަމުގ ނަމަވްެސ ކަމެއްގިައ ެ ކޮންމ
ް އަށ هللا ިހފާފިައ ް ރަނގަޅަށ ަސބަބުގިައ
ޯ ދެއްވާތ ް ފިުރހަމަކޮށ ް އެކަމެއ ް ިއތުބާރުކޮށ
އެކަލާނގެއިާއ ކުރުމެވެ. ު ވީަކލ އިާއ هللا

ޙަވާލުކުރުމެވެ.
ވީަކލު  މީަތން ިމގޮތުގެ  ެ ފަހ  
ު ވީަކލ ް އަށ هللا  ކޮށިްފީމހިާއ ޙީަޤޤަތުގިައ
هللا ް ކުރީާމހުންނަށ ު ވީަކލ އިަދ ކިުރީމހެކެވެ.
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ާ ކުރައްވާފިައވ އެކަލާނގެ ް ވާނެކަމަަށ ޖިާމނު
ހިުރ ް އޭނާއަށ ް އުފާވިެރކަނ ެ ވަޢުދުފުޅުގ
ް ފިުރހަމަކޮށ ް ކަންތައ ެ އޭނާގ ީމހެކެވެ.
ފިުދއްޖެއެވެ. هللا ކަމުގިައ ް ފަރާތެއ ާ ދެއްވ

ވެއެވެ. ކުރައްވާފިައ ވީަޙ އެކަލާނގެ
( بُهُ سْ حَ وَ فَهُ ِ

ٱهللاَّ لَى عَ لْ يَتَوَكَّ ن (وَمَ
ް އަށ "هللا މާނީައ: (٣ الطالق (سورة
ފުދެއެވެ." އެކަލާނގެ ް ީމހާއަށ ކޮށިްފ ު ވީަކލ
ދެއްވާނެއެވެ. ފުއްދަވިައ އެކަލާނގެ ނުވަތަ

ިމއެވެ.
ވީަކލުކޮށް  ް އެނޫންގޮތަކަށ އިަދ  
ިއތުބާރުކޮށިްފީމހީާއ ް ފަރާތަކަށ ް ނޫނ هللا
ކައަްސިއލިައިފ ީމހެކެވެ. ް ތަޥީްޙދުގެ މަގުނ
ފަރާތަކިާއ ް އެހެނ އިާއ هللا އޭނާއީަކ އިަދ
هللا މްުޝިރކެކެވެ. ީމހެކެވެ. ކިުރ ު އެއްވަރ
ް ފަރާތަކަށ ް އެހެނ ް ވީަކލުކޮށ ް ފަރާތަކަށ ް ނޫނ
ދަންނައެވެ. ާ ކޮށިްފީމހ ބަރާޯސ ް ިއތުުބާރުކޮށ
ކިުރފަރާތަކިާއ ބަރާޯސ ް އިެއތުބާރުކޮށ އޭނާ
ެ އޭނާގ އިަދ ޙަވާލުވެއްޖެއެވެ. އޭނާއިާއ

ގެއިްލއްޖެއެވެ. ު މަޠްބަލ އެދުމިާއ
އެކިަނ  އަށް  هللا  ެ ފަހ  
އަންގަވިައ هللا ް ވީަކލުކުރުމަށ ް މުއިުމނުނ
އެކަލާނގެ ކުރައްވާފިައވެއެވެ. ު އަމުރ

ވެެއެވެ. ވީަޙކުރައްވާފިައ
( نِنيَ ؤْمِ مُّ نتُم كُ إِن لُوا فَتَوَكَّ ِ

ٱهللاَّ لَى (وَعَ
މާނީައ: ެ ިމބްަސފުޅުގ (٢٣ املائدة (سورة
ާ ވަންޏ ކަމުގިައ ް މުއިުމނުނ "ކަލޭމެނީްނ
ކުރާށެވެ." ު ވީަކލ ް ކަލޭމެނ އެކިަނ ް އަށ هللا

ިމއެވެ.
އެނގޭ  މަފްހޫމުން ެ ިމއާޔަތުގ  
ވީަކލުކޮށިްފ ް ފަރާތަކަށ ް ނޫނ هللا ގޮތުގިައ
ް ފަރާތަކަށ ް އެހެނ އިާއ هللا ީމހާއިާއ
ކަމުގިައ ް މުއިުމނެއ ާ ވީަކލުކޮށިްފީމހ

ނުވެއެވެ.
އާޔަތެއްގިައ  ް އެހެނ އިަދ  

ينَ ٱلَّذِ نُونَ ُؤْمِ ٱملْ َا  ِمنَّ ވެއެވެ.(إ ވީަޙކުރައްވާފިައ
مْ لَيْهِ عَ ِذَا تُلِيَتْ وَإ مْ لُوبُهُ قُ لَتْ  وَجِ

ُ ٱهللاَّ رَ ذُكِ ِذَا إ

( لُونَ يَتَوَكَّ مْ رَبِّهِ لَٰى وَعَ ِميَاناً إ مْ زَادَتْهُ آيَاتُهُ

ް "ކަނޑައިެޅގެނ މާނީައ: (٢ األنفال (سورة
ް އީެމހުނ ކަށަަވީަރ ް ކަމުގިައވާކަނ ް މުއިުމނުނ
هللا ކުރިެވއްޖެއްޔާ، ް ހަނދާނ هللا ކިައީރގިައ
ް ހަނދާނ هللا ާ ގަނިެވއްޖެއްޔ ު ނަންފުޅ ގެ
ް ިހތްތަކަށ ެ އެބިައީމހުންގ ކުރިެވއްޖެއްޔާ،
އިަދ ީމހުންނެވެ. ވަންނަ ް ިބރުވިެރކަނ
ް އާޔަތްތައ هللا ގެ ް އެބިައީމހުންގެ މައްޗަށ
ިކޔިެވޖެއްޔާ) (ޤުރުއާން  ިކޔިެވއްޖެއްޔާ 
ީމހުންނެވެ. ާ ީއމާންކަން ިއތުރުވ ެ އީެމހުންގ
رَبُّ ެ އީެމހުންގ ް ކަނޑައިެޅގެނ އީެއ އިަދ
ިމއެވެ. ީމހުންނެވެ." ާ ކުރ ު ވީަކލ ް އަށ

ބްަސފުޅުތަކުން  ިއްސވިެދޔަ  
ކުރުމީަކ ު هللا އަށް ވީަކލ ގޮތުގިައ އެނގޭ
ް އެއ އަރާހިުރ ތެރިެއން ެ އަމަލުތަކުގ ެ ިހތުގ
ް އާޔަތްތަކުނ ެ ޤުރުއާނުގ ީކިރިތ ޢަމަލެވެ.
ل تَوَكَّ އަޅުކަމިާއ ގޮތުގިައ ާ ފައުޅުވ
އިާއ ل تَوَكَّ އިަދ ވެއެވެ. ގުޅުވާފިައ އިާއ
ل تَوَكَّ އިަދ ގުޅުވާފައެވެ. ީއމާންކަމިާއ
ހަމަ ގުޅުވާފިައވެއެވެ. ިއްސލާމްކަމިާއ އިާއ
ގުޅުވާފިައ ިހދާޔަތިާއ އިާއ ل تَوَكَّ އެފަދިައން
ިހދާޔަތިާއ لއިާއ تَوَكَّ އެފަދިައން ހަމަ ވެއެވެ.
އެނގޭ ކަމުން ް ިމކަނ ވެއެވެ. ގުޅުވާފިައ
ިއްސލާމްކަމިާއ ކަމިާއ  ީއމާން  އެއްޗީަކ
އެއްޗީަކ ު އްަޞލ ާ ޖަމާކުރ ް ިއހާްސންކަނ
އިަދ ކަމެވެ. ް ކުރުނ ް ތަވައްކަލ ް އަށ هللا
ާ އެންމެހ ެ ކަމުގ ް ިއްސލާމ އެނޫންވްެސ
ް އަށ ަهللا އެއްޗީަކ ާ ކުރ ޖަމަޢަ ް ކަމެއ
ހީުރީތ ް ިމކަނ ް ިމހެނ ކުރުމެވެ. ް ތަވައްކަލ
ާ ބޮޑުވެގެންވ ު ޤަދަރ ކުރުމީަކ ް ތަވައްކަލ
ް އެހިެނހެނ އިަދ ކަށަވަރެވެ. ް އަޅުކަމެއްކަނ
ތަވައްކަލްވްެސ އެއްފަދިައން އަޅުކަމެކޭވްެސ
ެ ފަހ އަށެވެ. هللا ހަމައެކިަނ ކުރަންވީާނ

ެ ކޮށިްފީމހާގ ް ތަވައްކަލ ް ފަރާތަކަށ ް ނޫނ هللا
އިަދ ނުވާނެއެވެ. ފިުރހަމަ ް ީއމާންކަނ
ު މްުޝިރކަކ އޭނާ ބެލެވީޭނ ިކޔެއްހެއްޔެވެ.

ކަމުގައެވެ.
ގިައ ائِي االنَّسَ އިާއ البخارى  
އިަރހުން ގެ عنهما اهللا رضي عباّس ابن

السالم عليه ابراهيم ވެއެވެ. ް ިރވާވެގެނ
އިަދ ވަގުތުވްެސ އެއްލެވުނު ް އިަލފާނަށ
ކަލޭގެފާނިާއ ް ލްަޝކަރުތައ ާ އެންމެހ
ް ިމހެނ ވެއްޖެއޭ ޖަމަޢަ ް ހަނގުރާމައަށ
وسلّم  صلى اهللاّ عليه اهللاّ ل سو ر ިކޔިައ
ެ ކޮންމ ިމިއން ިހނދުވްެސ ދެނެްނެވުނު ް އަށ
مَ وَنِعْ اهللاُ  بُنَا سْ (حَ ިވދާޅީުވ ބޭކަލަކުވްެސ
އަކަށީްވ ާ ނީަތޖ ިމފަދިައންނެވެ. ( يْلُ الْوَكِ

އެއްބޭކަލަކަށްވްެސ ކުރެ ް އެދެބޭކަލުނ
ް ގެއްލުމެއ އެއްވްެސ ް ރޭވުމުނ ެ ޢަދުއްވުންގ
ް ަސލާމަތ ް އެބޭކަލުނ هللا ނުދެއްވިައ ިވޔަ
ް އެބޭކަލުނ އިާއ هللا ކުރެއްވުމެވެ.
ެ ޖިާމނުވ އެކަލާނގެ ް ކުރެެެއްވުމުނ ު ވީަކލ

ވިޮޑގެންނީެވއެވެ.
ނުރައްކާ  ް ީމހަކަށ އެއްވްެސ ެ ފަހ  
ިއޚްލްާޞ ް އަށ هللا ު ވަގުތ ާ ބޮޑުވ ް ތިެރކަނ
ް ިޢބާރާތ ިއްސވިެދޔަ ު ތިެރކަމިާއއެކ
ާ ކޮށިްފއްޔ ް ތަވައްކަލ ް އަށ هللا ިކޔިައ
ެ ިމަސިއލަކަށްވުރ ާ ރްާސތ ު ދުރ ެ ިމޒަމާނުގ
ކަމިާއ ނުރައްކާވާނެ ް ޢަދާވާތްތިެރންނަށ

ަޝއްކެއްނެތެވެ. އެއްވްެސ ު މެދ

ރޫަސލާއަށް ލިޯބވަމޭ އަށިާއ ިތމާ هللا (އިަދ
ު ޘިާބތ ް އެކަނ ް ޢަމަލުނ ު ބުނުމާއެކ ް ދުލުނ
ް ިޚލާފަށ ގޮތިާއ އެބުނާ ނުވަތަ ނުކުރާނަމަ
އީެއ ދޮގުވިެރއެކެވެ. އީެއ ކުރާނަމަ ު ޢަމަލ
أعلم.... واهللا މުނިާފޤުންގެ ޢަމަލެކެވެ.
             (ނިުނމޭ)
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ޭ ެސޕްޓެމްބަރ 2005ގެ ދަރުމައާއި ގުޅ

(23) ލިޯބވިެތވުން

(އެންމެ ބޮޑު ލޯތްބެއް ވާންވީާނ هللا އަށް)

َتْوِحْيد ގެ ރޫޙަކީ އަދި އްަޞލަކީ އެއްކައުވަންތަ هللا އަށް ލޯތްބާއި 
ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ  އަޅުވަންތަކަމާއި   .ެ ކުރުމެވ އިޚްލްާޞ  َمَحبَّة 
އަޅުކަމުގެ   .ެ ކިޔެއްހެއްޔެވ އަދި   .ެ އެއީއެވ އަކީ  ِمْحَوُر  އްަޞލު  

ރައްބުއަށް  އޭނާހެއްދެވި  އަޅާގެލޯބި   .ެ އެއީއެވ ޙަޤީޤަތަކީވްެސ 

ެ. އެހިެނހެން  ފުރިހަމަވެ ހުރިހާ އެއްޗަކަށްވާ ލޯތްބަށްވުރެ ބޮޑުވުމެވ

ތަކެތީގެ މައްޗަށްވާ ލޯބީގެ މައްޗަށް  هللا އަށްވާ ލޯބި ގަދަވެ 

ެ. އަދި އެހިެނހެން  ނުގަންނަނީްސ އަޅާގެ ތައުޙީދު ފުރިހަމަ ނުވާނެއެވ

ތަކެއްޗަށްވާ ލޯބި ވާންވާނީ هللا އަށްވާ ލޯތްބާއި ތަބަޢަ ވެގެންވާ 

ެ. އަދި ހަމައެފަދައިން هللا އެކަ މަކަށް ނުވަތަ  ލޯތްބެއް ކަމުގައެވ

ވަނީ  ލޯބިވުންވްެސ  އެއްޗަކަށް  ވޮޑިގެންވާ  ލޯބިވެ  އެއެއްޗަކަށް 

هللا  އެހެންކަމަށްވަންޏާ   .ެ ކަމުގައެވ ބައެއް  ލޯބީގެ  هللاއަށްވާ 

އެބަޔަކަށް ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ މީހުންނަށާއި ކަންކަމަށް ލޯބިކުރުން 

ެ. އަދި އެބަޔަކަށް هللا ކޯފާވެ ވޮޑިގެންވާ ބަޔަކަށް  ވާޖިބުވާނެއެވ

ނުވަތަ އެކަލާނގެ ކޯފާވެ ވޮޑިގެންވާކަންކަމަށް ރުޅިއައުން ލާޒިމު 

ބަރާބަރުވާނީ  ތައުޙީދު  ފުރިހަމަވެ  އީމާންކަން  އަޅާގެ   .ެ ވާނެއެވ

 .ެ އޭރުންނެވ

މީހަކަށް  ކޮންމެވްެސ  ޚަލްޤުތަކުންކުރެ   .ެ ދަންނައެވ  

ލޯބިވެ  ވަރަށް  ލޯބިވާ  އަށް  هللا  ތިމާ  އެއްޗަކަށް  ނުވަތަ 

ފަރާތަކަށް  އެހެން  ވަރަށް  ކިޔަމަންތެރިވާންވީ  އެކަލާނގެއަށް 

 .ެ ކިޔަމަންތެރިވެވޭނަމަ އެއީ ހަމަ ީސދާ هللاއަށް ިޝރުުކު ކުރުމެވ

ލޯބިވެރިކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަމުގައި އެކަލާނގެއާ އެހެން ފަރާތަކާއި 

އެފަދަ  މްުޝރިކުންނެކޭ  ޒަމާނުގެ  ޖާހިިލއްޔަ   .ެ ކުރީއެވ ހަމަހަމަ 

ެ. އެފަދަ މީހުން هللا ފިޔަވައި އެހެން  މީހުންނެކޭ ތަފާތެެއް ނެތެވ

ކެނޑިގެން  ޤިޔާމަތްދުވަހުން  َمَودَّة   ލޯތްބާއި  ކުރި  ފަރާތްތަކަށް 

ެ. اهللا ُسْبَحا  އެކަން ރުޅިވެރިކަމާއި ޢަދާވާތް ތެރިކަމަށް ބަދަލުވާނެއެވ
.ެ َنه َوَتَعاَلى ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވ

(َوِمَن ٱلنَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن ٱِهللا أَنَدادًا ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ ٱِهللا َوٱلَِّذيَن آَمُنوْا 

َة ِهللا َجِميعًا َوَأنَّ  َأَشدُّ ُحّبًا هللاَِّ َوَلْو َيَرى ٱلَِّذيَن َظَلُمۤوْا ِإْذ َيَرْوَن ٱْلَعَذاَب َأنَّ ٱْلُقوَّ
ٱهللا َشِديُد ٱْلَعَذاِب) (سورة البقرة ١٦٥)

ފިޔަވައި  ފަދައިން هللا  ލޯބިކުރާ  މާނައީ: "ތިމާމެން هللا އަށް 

މީްސތަކުންގެ  ބަޔަކު  ލޯބިކުރާ  ަޝރީކުންތަކަކަށް  އެހިެނހެން  

އަށްވާ  هللا  މީްސތަކުން  އީމާންވެގެންވާ  އަދި   .ެ ވެެއެވ ތެރެއިން 

އިަނޔާ  އަދި   .ެ މާބޮޑެވ ލޯބި  އެކަލާނގެއަށްވާ   .ެ މާބޮޑެވ ލޯބި 

އެންމެހާބާރެއް  ހަމަކަށަވަރުން  ފެންނަހިނދު  ޢަޛާބު  ވެރިންނަށް 

ިލބިވޮޑިގެންވަނީ ހަަމައެކިަނ هللا އަށްކަމަށާއި އަދި هللا އީ ޢަޛާބު 

.ެ ެ." މިއެވ ގަދަފަދަވެ ވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެ ކަން އެނގޭނެ ނަމައެވ

هللا  ތިމާ  އެނގޭގޮތުގައި  އޮޅުމެއްނެތި  މިއާޔަތުން   

އެހިެނހެން  ނުވަތަ  ތަކެއްޗަށް  އެހިެނހެން  ވަރަށް  ލޯބިވާ  އަށް 

މީްސމީހުންނަށް  ލޯބިވާނަމަ ކަނޑައެޅިގެން  هللا އަށް ަޝރީކު 

ެ. އެެހެންވީއިރު ތިމާ هللا އަށް ލޯބިވާ  ެ. َتْوِحْيد ގެއްލުނީއެވ ކުރީއެވ
ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ލޯބިވާނަަމަ ދެން އެމީހެއްގެ 

ޙާލު ހުންނާނީ ކޮންފަދަ އަކުންހެއްޔެވެ؟

ފަހެ هللا އަށް ލޯބިވާންވީ ވަރު ބަޔާންކުރައްވައި سورة   

.ެ التوبة  ގެ ٢٤ ވަނަ އާޔަތުގައި ވަނީ އަންގަވާފައިވެއެވ
(ُقْل ِإن َكاَن آَباُؤُكْم َوأَْبَنآُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشَريُتُكْم َوَأْمَواٌل 
ٱْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَهآ َأَحبَّ إِلَْيُكْم مَِّن 
ٱِهللا َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه َفَتَربَُّصوْا َحتَّٰى َيْأِتَي ٱُهللا ِبَأْمِرِه َوٱُهللا َال َيْهِدي 
 .ެ ٱْلَقْوَم ٱْلَفاِسِقْيَن) (سورة التوبة ٢٤)  މާނައީ: "ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ

ކަލޭމެންގެ  ދަރިންނާއި  ކަލޭމެންގެ  ބަފައިންނާއި  ކަލޭމެންގެ 

ގާތްތިމާގެ  ކަލޭމެންގެ  އަނބިންނާއި  ކަލޭމެންގެ  އަޚުންނާއި 

ގެއްލުންވެދާނެ  އަދި  މުދާތަކާއި  ގިނަކުރާ  ކަލޭމެން  މީހުންނާއި 

ކަމަށް ކަލޭމެން ބިރުވެތިވާ ވިޔަފާރިޔާއި އަދި ކަލޭމެން ރުހޭ ގޯތި 

އެކަލާނގެ  هللاއަށާއި  ލޯބި  ހުންނަ  މިތަކެއްޗަށް  ގެދޮރުތަކާއި، 

ރޫަސލާއަށާއި އަދި އެކަލާނގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރުމަށް ހުންނަ 

ލޯތްބަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ވަންޏާ ފަހެ هللاގެ ކޯފާ އަތުވެދާނެ ކަމުގެ 

ފިާސޤުވެއްޖެ  އަދި   .ެ ތިބޭށެވ ކަލޭމެން  ދެން  އިންތިޒާރުގައި 

.ެ ެ." މިއެވ ބަޔަކަށް هللا ތެދުމަގު ނުދައްކަވާހުއްޓެވ

އިނާްސނަކު  އެވަނީ  މިއާޔަތުގައި هللاބަޔާންކުރައްވާފައި   

اهللا އެއްކައުވަންތަކުރުން (5)
އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ޢަލީ
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 .ެ ތަކެއްޗެވ މީހުންނާއި ލޯބިވާ ެ އެންމ އޭނާ އުޅޭއިރު ދިުނޔޭގައި

ެ ލޯތްބަށްވުރ ހުންނަ އޭނާ ް އެތަކެއްޗަށ ހުރުމާއެކުވްެސ ް އެހެނ

މަގުގައި ެ އެކަލާނގ ރޫަސލާއަށާއި ެ އެކަލާނގ އަށާއި هللا

ބޮޑުވެއްޖެނަމަ ެ ލޯތްބަށްވުރ ހުންނަ ް ކަމަށ މިތިން ޖިހާދުކުރުމަށާއި

ެ ވަޢީދުގ ޢަޛާބާއި ެ هللاގ .ެ ނުވާނެއެވ ފުރިހަމަ ް އީމާންކަނ ެ އެމީހެއްގ

ް ތެރެއަށ ެ ފިާސޤުންގ ީސދާމަގުންނެއިްޓ .ެ ވަދެވުނީއެވ ް ތެރެއަށ

 .ެ َتْوِحْيد ގެއްލުނީއެވ .ެ ވަދެވުނީއެވ

ލޯބިވާންވާނީ  ް ރޫަސލާއަށ އަށާއި هللا .ެ ދަންނައެވ  

.ެ ޢަމަލުންނެވ ެ ތިމާގ ހިތާއިދުލާއި .ެ ނޫނެވ ް ދުލުކޮޅަކުނ ހަމައެކިަނ

ާ އެދުމ އަމިއްލަ ެ ތިމާގ ވަންޏާ ކަމުގައި ލޯބިވާ ް އަށ هللا

ެ هللاގ ވާންޖެހޭނީ ފަރުވާތެރި ް ބޮޑަށ ެ މްަޞލަޙަތަށްވުރ ެ ތިމާގ

ް ރޫަސލާއަށ .ެ ތަކަށެވ ނަހީ ެ އެކަލާނގ އަމުރުފުޅުތަކަށާއި

އެދުމާއި އަމިއްލަ ތިމާގެ  .ެ އެފަދައެވ ހަމަ ލޯބިކުރުމުގައިވްެސ 

ެ ގ وسّلم َعَلْيِه اهللا َصلَّى اُهللا َرُسْوُل ް ކުރިނ ެ މްަޞލަޙަތުގ ެ ތިމާގ

ް ތަބަޢަވުނ ް އެކަލޭގެފާނަށ ެ ކިޔަމަންތެރިވ ް އަމުރުފުޅުތަކަށ

ހަމަ ޤަވާޢިދުވްެސ ެ ކުރުމުގ ޖިހާދު މަގުގައި ެ هللاގ .ެ ލާޒިމުވާނެއެވ

.ެ އެފަދައެވ

އީމާންކަން  ެ ތިމާގ އެގޮތް ނެތްނަމަ އެކަންކަމުގައި ެ ފަހ  

ޭ ލޯބިވަމ ް هللاއަށާއި ރޫަސލާއަށ ތިމާ ެ. އަދި ނުވާނެއެވ ފުރިހަމަ

ނުވަތަ ނުކުރާނަމަ ޘާބިތު ް އެކަނ ް ޢަމަލުނ ު ބުނުމާއެކ ް ދުލުނ

އެއީ .ެ ދޮގުވެރިއެކެވ އެއީ ކުރާނަމަ ޢަމަލު ް ޚިލާފަށ ގޮތާއި އެބުނާ

َاْعَلْم َواهللا .ެ މުނާފިޤުންގެ ޢަމަލެކެވ

ް ލޯބިވުނ ް އަށ َعَلْيه َوَسلَّم اهللا َصلَّى اُهللا (24 ) َرُسْوُل
ޢާލަމްތަކަށް  އަކީ َوَسلَّم  َعَلْيه  اُهللا َصلَّى  اهللا  َرُسْوُل  

ެ ތިމާމެންގ .ެ ާސހިބާއެވ ް ފޮނުއްވި މާތ هللا ރަޙްމަތެއްކަމުގައި

ބާއްޖަވެރި ަސލާމަތާއި އެންމެހައި ެ އާޚިރަތުގ ދިުނޔެއާއި

އެކަލޭގެފާނު ް ދެއްވުމަށ އިރާްޝދު މަގުދައްކަވައި ް ކަމަކަށ

هللا އަކީ ޤުރުބާނީ ވެވަޑައިގެންނެވި ހިތްވަރުފުޅާއި ކުރެއްވި

މިހެންވީއިރު .ެ ކަންކަމެވ ފައިވާ ާ ވަޙީކުރައްވ ު ތަޢުރީފ ް އެކަންކަމަށ

ާ އެންމެހ ލޯބިކުރުމަކީ ް އިޙްތިރާމްކޮށ ް ޤަދަރުކޮށ ް އެކަލޭގެފާނަށ

އަދި .ެ ފަރެުޟކެވ ޢައިިނއްޔަ ފަރުުޟވެގެންވާ  ް މުއުމިނުންނަށ

އަމުރު ް އެކަމަަށ هللا ބެހެއްޓުމީ ް ލޯބިވެރިކަނ ް އެކަލޭގެފާނަށ

ް ދެނ ފިޔަވައި هللا  ެ ފަހ .ެ ވާޖިބެވ މުޤައްދްަސ ކުރައްވާފައިވާ 

ާ މާތްވެގެންވ ޖެހޭނީ ް ބަހައްޓަނ ް އިްސލޯބިވެރިކަމެއ ެ އެންމ

.ެ ރޫަސލާއަށެވ

މްުސިލމްގައި  އާއި ބުޚާރީ ް އަރިހުނ ެ عنه ގ اََنْس رضي اهللا  

َعَلْيه َوَسلَّم ޙަދީޘް  اهللا َصلَّى اُهللا َرُسْوُل ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ

َوَواِلِدِه َوَلِدِه ِمْن إِلَْيِه َاَحبَّ َاُكْوَن َاَحَدُكْم َحتَّى ُيْؤِمُن "َال .ެ ކުރެއްވިއެވ

ދަރިޔާ  ެ "ތިމާގ މާނައީ: مسلم)  އާއި  (خبارى  َاْجَمِعْيَن" َوالنَّاِس
ެ މީްސތަކުންނަށްވުރ ާ އެންމެހ އަދި މައިންބަފައިންނާއި ެ ތިމާގ އަދި

ެ ކުރ ް ކަލޭމެނ ް ލޯބިކޮށްފުމަށްދާނދެނ ް ކަލޭގެފާނަށ ް ތިމަނ ް ބޮޑަށ

.ެ މިއެވ ".ެ ނުވެއެވ ވީކަމުގައި ް އީމާނ އެކަކުވްެސ ހަމަ

ތިމާ  ފިޔަވަައި هللا އެނގޭގޮތުގައި އޮޅުމެއްނެތި ް މިޙަދީޘުނ  

.ެ ރޫަސލާއަށެވ ް މާތ ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ް ލޯބިވެރިކަމެއ ބޮޑު ެ އެންމ

މައިންބަފައިންނަކީ ލޯބިވާ ތިމާ އަދި ދަރީންނާއި ެ ތިމާގ

ނަމަވްެސ .ެ ބައެކެވ ާ ޤުރުބާންވ ް މާލުނ ތިމާޖާނާއި އެބަޔަކަށްޓަކައި

ވެގެންވަނީ ވާޖިބު ް ބެހެއްޓުނ ް ލޯބިވެރިކަމެއ ު ބޮޑ އެއަށްވުރެވްެސ

ް އީމާންކަމެއ ެ ތިމާގ ނޫންނަމަ ް އެހެނ .ެ ރޫަސލާއަށެވ ާ މާތްވެގެންވ

.ެ ނޯންނާނެއެވ ް ަސލާމަތަކުނ

އެކަލޭގެފާނުދެެކެ  ތިމާ ލޯބިވުމަކީ ެ އެކަލޭގެފާނުދެކ ެ ދެންފަހ  

.ެ ކިއެއްހެެއްޔެވ އަދި .ެ ބުނުމެއްނޫނެވ ް ދުލުކޮޅުނ ޭ ލޯބިވަމ

.ެ ތަބަޢަވުމެވ އެކަލޭގެފާނާ ޙަޤީޤަތަކީ  ލޯބިވުމުގެ  ެ އެކަލޭގެފާނުދެކ

ކުރެއްވި ނަހީ ެ ކިޔަމަންވ ް އަމުރުފުޅުތަކަށ ކުރެއްވި އެކަލޭގެފާނު އެއީ

ގުޅިފައިވަނީ ެ. އަދި هللا އަށް ލޯބިވުންވްެސ ދުރުވެގަތުމެވ ް ކަންތަކުނ

.ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ ތަޢާލާ هللا .ެ ތަަބަޢަވުމުގައެވ އެކަލޭގެފާނާއި

މިބްަސފުޅުގައި  ٱُهللا)  ُيْحِبْبُكُم  َفٱتَِّبُعوِني َ
ٱهللا ُتِحبُّوَن ُكنُتْم ِإن (ُقْل

هللا ް ކަލޭމެނ .ެ ވިދާޅުވާށެވ "ކަލޭގެފާނު މާނައީ ާ އެކުލެވިގެންވ

ކަލޭގެފާނާއި ް ތިމަނ ް ކަލޭމެނ ެ ފަހ ާ ވަންޏ ކަމުގައި ލޯބިވާ ެ ދެެކ

 ".ެ ވޮޑިގަންނަވާނެއެވ ެ ކަލޭމެންނަށް ލޯބިވ هللا ް އޭރުނ .ެ ތަބަޢަވާށެވ

.ެ މިއެވ

ގޮތުގައި  ާ ހާމަވ ް ޢިބާރާތުނ ު ަޞރީޙ ެ މިބްަސފުޅުގ ެ ފަހ  

ދެކެވްެސ  هللا ނުވާމީހަކު ަ ތަބަޢ َوَسلَّم އާއި َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا َرُسْوُل
ް އީމާންކަނ ެ މީހެއްގ ާ ލޯބިނުވ ެ ދެކ هللا ެ ފަހ .ެ ނުވެއެވ ް ލޯތްބެއ

.ެ ނުވާނެއެވ ް ަޞއްޙައެއ

މިހާ  ް މިކަންކަނ ހުރިކަމަކީ ޢަޖާއިބު ެ އެންމ *  

ެ ްމްުސިލމުންގ އިރުވްެސއަޅުގަނޑުމެނ ހުރި ް ީސރިޔްަސކޮށ

ަޞރީޙަ  އަދި އަމުރުފުޅާއި ެ َوَسلَّم ގ َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا َرُسْوُل ތެރޭގައި

ް މަޒްހަބަށ އެކިއެކި ދާއިރުވްެސ ް ވެވެމުނ ު ޚިލާފ ބްަސފުޅާއި

َوَسلَّم ގެ  َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا َرُسْوُل އާއި هللا .ެ ވަމުންދާކަމެވ ތަބާ

ު ބޮޑ ެ ތަބަޢަވުމުގ ް މަޒްހަބަށ އިދިކޮޅަށްވްެސ  ބްަސފުޅުތަކާއި

އަޅުކަންވްެސ މުޤައްދްަސ ފަދަ ނަމާދު ް ޖެހިގެނ މީުސބާތުގައި

ް މިއޮތްގެނ  ެ އޮވ ކަހާލައިގެންވްެސ ް ބިންގަލުނ އްަޞލު  ެ އޭގ
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ކަންކަމުގައި ް އެހިެނހެނ އަދި َراِجُعْوَن إِلَْيِه  َوإِنَّا  ِهللاِ إِنِّا .ެ ދަނީއެވ

ކިހާވަރެއްތޯއެވެ؟ ދޭންވާނީ

َعَلْيه اُهللا  َصلَّى اهللا َرُسْوُل ލޯބިވުމާއި  ް އަށ هللا ެ ފަހ  

އެއިން  .ެ އެކުގައެވ ު އެކ މިދެކަންވަނީ ލޯބިވުމާއި ް އަށ َوَسلَّم 
ް ލޯބިވެރިކަނ ާ ފަރާތަކަށްވ ް އަނެއ ލޯބިނުވާނަމަ ް އެއްފަރާތަކަށ

ޙިާޞލް ަ ރަހ މީރު ފިޮނކަމާއި ެ އީމާންކަމުގ .ެ ނުވާނެއެވ ަ ަޞއްޙ

ބޮޑު ެ އެންމ .ެ ލޯބިވެވިގެންނެވ އެދެފަރާތަށްވްެސ ކުރެވޭނީ

َرُسْوُل ެ އެކަލާނގ ް ދެނ .ެ އަށެވ هللا ހުންނަންވާނީ ް ލޯބިވެރިކަމެއ

ޖިހާދު  މަގުގައި ެ އެކަލާނގ ް ދެނ .ެ އަށެވ َوَسلَّم  َعَلْيه اُهللا اهللا َصلَّى
.ެ ކުރުމަށެވ

ހަމަކަށަވަރުން  .ެ ވެގެންވެއެވ ރިވާ މްުސިލމްގައި އާއި ބުޚާރީ  

.ެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ َوَسلَّم َعَلْيه اهللا َصلَّى اهللا َرُسْوُل

َأَحبُّ َوَرُسْوُلُه اهللا َأْن َيُكْوَن اِإلْيَماِن َحَالَوَة ِبِهنَّ َوَجَد ِفْيِه ُكنَّ َمَن "َثَالَث
ِفي َيُعْوَد َأْن َأْن َيُكرَه وَّ ِإالَّاهللا َالُيِحبُُّه اْلَمْرُء ُيِحبُّ َوَأْن ِسَواُهَما ، ا ِممَّ إِلَْيِه
ومسلم) النَّاِر(خباري ِفي َأْن ُيْقَذَف ُيْكَرُه َكَما ِمْنُه اهللا ِإْذ أَْنَقَذُه َبْعَد اْلُكْفِر

"ތިންކަމެއް  މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ މިބްަސފުޅުގައި  

ރަހިަލބި ެ ފިޮނކަމުގ ެ ކަމުގ ް އީމާނ ކިބައިގާވާމީހާ ެ އެމީހެއްގ

އެއީ: .ެ ގެންފިއެވ

ދެންހުރި  ް އަށ َوَسلَّم  َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا َرُسْوُل އާއި هللا -1  

.ް ލޯބިވެތިވުނ ް ބޮޑަށ ތިމާ ެ އެއްޗަކަށްވުރ ހުރިހާ

ލޯބިކުރާނަމަ ު މީހަކ ް މީހަކަށ ނުވަތަ ް އެއްޗަކަށ -2  

.ް ލޯތްބެއްކަމުގައިވުނ ވާ އަށްޓަކައި هللا ލޯތްބަކީ ާ އެކުރ

ަސލާމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު  ް ކާފަރު ކަމުނ ތިމާ هللا -3  

ކާފަރު އަލުންވްެސ ފަދައިން ޭ ނުރުހ ް ވަނުމަށ މީހާ ް އިަލފާނަށ

".ް ނުރުހުނ ް ވަނުމަށ ް ކަމަށ

ހުރެއްޖެނަމަ  ތިންކަންތައް މީހެއްގެ ކިބައިގައި އިްސވެދިޔަ  

.ެ ޙިާޞލްވާނެއެވ ލައްޒަތު އަދި އަރާމާއި ެ ކަމުގ ް އީމާނ ް އެމީހަކަށ

ެ އީމާންކަމުގ ބުންޏްަސ ވެގެންނޭ ް އީމާނ ތިމާ ނޫންނަމަ ް އެހެނ

ް ފިޮނކަނ ކަރާމާތާއި ެ އުފެދެންވާނ ތެރޭގައި ެ ހިތުގ ހިތްހަމަޖެހުމާއި

.ެ ނުކުރެވޭނެއެވ ޙިާޞލު

َشْيٌئ َلَك ِمَن اَالْمِر لَْيَس (25)
ް ނެތ ް އިޚްތިޔާރެއ ެ ކަމުގ ް ކަލޭގެފާނަކަށ

َشْيئًا َيْخُلُق َال َما ެ. (أَُيْشِرُكوَن ވަޙީކުރެއްވިއެވ ތަޢާލާ هللا  

(سورة َينُصُروَن)  أَْنُفَسُهْم  َوَال َنْصرًا َلُهْم َيْسَتِطيُعوَن َوَال ُيْخَلُقوَن َوُهْم
(١٩١-١٩٢ األعراف

އަދި ޙާލު ކަމުގައިވާ ތަކެތި ާ ހެއްދެވިގެންވ އެއީ އެތަކެތި " މާނައީ:

ވުމާއެކުވްެސ ނުހެއްދެވޭކަމުގައި ް އެތަކެއްޗަށ ް އެއްޗެއ އެއްވްެސ

ް ބައިވެރިކޮށ އާއި هللا އެތަކެތި އެމްުޝރިކުން) (އެބަހީ ް އެމީހުނ

ންަޞރެއްދޭންވްެސ ް އެމީހުންނަށ އަދި ހެއްޔެވެ؟ ކުރަނީ ު ަޝރީކ

އެކުރާ ތަކެއްޗަށް) ް އަޅުކަނ ް އެމީހުނ ފިޔަވައި هللا އެތަކެއްޗަށް (

އަމިއްލަ ެ ތިމާމެެންގ އެތަކެތި އަދި .ެ ނުވެއެވ ް ކުޅަދާނަވެގެނ

".ެ ނުވެއެވ ް ކުޅަދާނަވެގެނ ންަޞރުދިނުމަށްވްެސ ް ނަފުުސތަކަށ

.ެ މިއެވ

އަންގަވައި  އާޔަތެއްގައި ް އެހެނ ެ ޤުރްއާނުގ ކީރިތި އަދި  

ِقْطِمٍري)  ِمن َيْمِلُكوَن َما ُدوِنِه ِمن َتْدُعوَن (َوٱلَِّذيَن .ެ ވެއެވ ވަޙީކުރައްވާފައި

ދުޢާކޮށް، ގޮވާ، ް އެމީހުނ ް އެތަކެއްޗަށ ފިޔަވައި هللا "އަދި މާނައީ:

މިންވަރުވްެސ ެ ِقْطِمٍريއެއްގ ް ތަކެއްޗަށ ޭ އެއުޅ ް އަޅުކަންކޮށ

.ެ މިއެވ ".ެ ނުވެއެވ ް ިލބިގެނ .ެ ނުވެއެވ ް މިލްކުވެގެނ

މަތީގައިވާ ތިުނ  ެ އޮށުގ ނޮޅައިލާއިރު ِقْطِمري އަކީ ކަދުރު  

عنهما  اهللا رضي عمر بن اهللا عبد ގައި َصِحْيُح ُمْسِلم .ެ ފަށަލައެވ ދިުލ

.ެ ވެއެވ ް ރިވާވެގެނ ް އަރިހުނ

ފަހު ركعة ގައި  ެ ނަމާދުގ ފަތިްސ َوَسلَّم  َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا َرُسْوُل
މީހުންގެ  ު ބަޔަކ اْلَحْمُد" ވިދާޅުވެފައި َوَلَك َربََّنا , َحِمَد! ِلَمْن اُهللا َسِمَع

"الَّلُهمَّ .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެދުޢާގައި .ެ ކުރެއްވިއެވ ާ ބަދުދުޢ ް މައްޗަށ

هللا  މީހަކަށް މިވިެނ ް މީހަކަށ އެވިެނ " ޔަޢުނީ ًنا َوُفَال ُفَالًنا اْلَعْن
ް ކުރައްވަނ ާ ދުޢ އެކަލޭގެފާނު މިފަަދައިން ެ ފަހ .ެ ލައްވާނދޭވ ް ލަޢުނަތ

َلَك لَْيَس .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ ކުރައްވައި މަނާ ް އެކަނ هللا ް ފެއްޓެވުމުނ

ް އިޚްތިޔާރެއ ެ ކަމެއްގ ތެރެއިން ެ ކަންކަމުގ އެބަހީ ، َشْيٌئ اَالْمِر ِمَن
.ެ މިއެވ ".ެ ނެތެވ ް ކަލޭގެފާނަކަށ

ކުރެއްވުމުގެ  ު ހަލާކ ް ބަޔަކުމީހުނ .ެ އަޚުންނޭވ މްުސިލމު އޭ  

ެ ދެންނެވުމުގ އެދި ް ހަލާކު ކުރެއްވުމަށ ް ބަޔަކުމީހުނ އަދި ް ބާރެއ

އަށްވްެސ  َوَسلَّم  َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا َرُسْوُل ު ޚުދ ް އިޙްތިޔާރެއ

ް އެކަނ ް އެހެނ  .ެ ނުވެއެވ މެނުވީ ދެއްވިއްޔާ އިޒުނަފުޅު  ެ هللاގ

މިންވަރު ދަރަޖަޔާއި ެ ވުރ ް އެކަލޭގެފާނަށ ް ގޮތަކުނ ހުރިހާ ހުރިއިރު

ް ނުވާނެކަނ ް ިލބިގެނ ް އިޚްތިޔާރެއ އެބާރާއި ް ފަރާތްފަރަާތަކަށ ް ދަށ

.ެ ކަށަވަރެވ

ގެ  عنه  اهللا رضى  ُهَرْيَرة أَُبْو  ގައި  ُمْسِلم  َصِحْيُح އަދި  

ގެ  َوَسلَّم  َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا َرُسْوُل .ެ ވެއެވ ރިވާވެގެން  އަރިހުން 

٢١٤) މިއާޔަތް  الشعراء ٱَألْقَرِبَني}(سورة َعِشَريَتَك {َوأَنِذْر ް މައްޗަށ

.ެ ކުރެއްވިއެވ ް ޙަދީޘ ް ވަޑައިގެނ ެ ތެދުވ ް ބާވައިލެއްވުމުނ

َعبََّاس  َيا  َشْئًأ،  اهللا ِمَن َعْنَك َأْغِني َال  أَْنُفَسُكْم (ِاْشَتُرْوا ُقَرْيٍش َمْعَشر  "َيا
َأْغين  َال اهللا َرُسْوِل َصِفيَُّة َيا َشْئًأ  

اهللا َعْنَك ِمْن َأْغىن  َال ِلب اْلُمطَّ َعْبِد َال إِْبِن ِشْئِت َما َماِلى ِمْن َسِلْيِني ٍد ُمَحمَّ ِبْنت َفِاطَمة َوَيا  َشْئًأ

اهللا ِمَن َعْنِك 
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ޭ އ މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ اهللا َشْيًئا" މިބްަސފުޅުގައި ِمْن َعْنِك َأْغِني
ެ ތިޔަބައިމީހުންގ ް ތިޔަބައިމީހުނ .ެ މީހުންނޭވ ެ ވަންހައިގ ޤުރައިްޝ

(.ެ ޢަމަލުކުރާށެވ ަސލާމަތްވާ ފަދަ ެ. (އެބަހީ ގަންނާށެވ ް ނަފުްސތައ

އެއްވްެސ އަތުވެދާނޭ ް ޙްަޟރަތުނ ެ هللاގ ް މައްޗަށ ެ ތިޔަބައިމީހުންގ

ް ތިމަންކަލޭގެފާނަށ ް ދިނުމަށ ް ަސލާމަތްކޮށ (ޢަޛާބަކުން) ް ކަމަކުނ

ދަރިކަލުން  ެ ِلب ގ َعْبُداُملطِّ ޭ އ .ެ ކަމެއް ނުކޮށް ދެވޭނެއެވ އެއްވްެސ

ން  حضرة  هللا މައްޗަށް ެ ކަލޭގެފާނުގ .ެ ޢައްބްާސގެފާނެވ

ް ދިނުމަށ ް ަސލާމަތްކޮށ ް ނުރައްކަލަކުނ އެއްވްެސ ެ އަތުވެދާނ

َرُسْوُل ޭ އ .ެ ދެވޭނެއެވ ް ނުކޮށ ް ކަމެއ އެއްވްެސ ް ތިމަންކަލޭގެފާނަށ

حضرة ެ هللاގ .ެ އެވ َصِفيَّة ބޮޑުދައިތާ  ެ ގ َوَسلَّم  َعَلْيه اُهللا اهللا َصلَّى
ް ދިނުމަށ ް އެއްވްެސ ނުރައްކަލަކުން ަސލާމަތްކޮށ ެ އަތުވެދާނ ން

އޭ .ެ ނުކޮށްދެވޭނެއެވ ް ކަމެއ އެއްވްެސ ް ކަލޭގެފާނަށ ް ތިމަނ

ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  .ެ ދަރިކަނބަލުން َفاِطَمة އެވ ެ ގެފާނުންގ ُمَحمَّد 
.ެ ކުރާށެވ ުސވާލު ް އެއްޗަކުނ ޭ އެދ ކަމަނާ ތެރެއިން ެ މުދަލުގ

އެއްވްެސ އަތުވެދާނޭ ން حضرة ެ هللاގ (.ެ ިލބިދާނެެއެވ ް (އެއެއްޗެއ

ް ތިމަންކަލޭގެފާނަށ ް ދިނުމަށ ް ަސލާމަތްކޮށ ް ނުރައްކަލަކުނ

.ެ މިއެވ :.ެ ދެވޭނެއެވ ް ނުކޮށ ް ކަމެއ އެއްވްެސ

ެ. حضرة   ނުވެއެވ ް ބޭނުމެއ ް ަޝރަޙައަކަށ އެއްވްެސ އިތުރު  

.ެ ބަޔާންކުރައްވާފައެވ ާ އަންގަވ ް ޢިބާރާތުނ ު ާސފ ނުހަނު މިވަނީ

ދެއްވުމީ ް ަސލާމަތްކޮށ ު މީހަކ އެއްވްެސ عذابން ެ ގ هللا

އެކަލޭގެފަނު އިްސވެދިޔަފަދަ ަ ކަމެއްނަަމ ާ އެކީަށގެންވ ް އެކަލޭގެފާނަށ

ު ވިދާޅ ް އެފަދައިނ މެދު މީްސމީހުންނާއި ާ ލޯބިފުޅުވ ެ އެންމ

ް އަޅުގަނޑުމެނ ހުރިއިރު ް މިކަނ ް މިހެނ .ެ ކަށަވަރެވ ް ނުވްީސކަނ

عذاب ެ ދުވަހުގ ް ޤިޔާމަތ ް ޚާއަްޞކޮށ ް ދެއްވުމަށ ް ަސލާމަތްކޮށ

އެދި ް ކޮށްދެއްވުނ ް ަސލާމަތ ް އަޅުގަނޑުމެނ ކޯފާއިން ެ هللاގ އާއި

ް ކޮންފަދައަކުނ ހެޔޮވާނީ ް ދަންނަވަނ އަރިހުގައި ެ އެކަލޭގެފާނުންގ

ދިުނޔޭގައިވްެސ ް މީްސތަކުނ .ެ ކަށަވަރެވ ް ހެޔޮނުވާނެކަނ .ެ ހެއްޔެވ

.ެ އެވ هللا ހަމަ ކޮށްދެއްވާނީ ް ަސލާމަތ އާޚިރަތުަގައިވްެސ އަދި

ް ކަންތައްތައ ެ އެބާވަތުގ ް ފަރާތްތަކުނ ް އެހިެނހެނ ފިޔަވައި هللا

ފަރާތްފަރާތާއި ް އެހިެނހެނ އާއި هللا ދެންނެވުމަކީ އެދި ް ކޮށްދެއްވުމަށ

އާއި َتْوِحْيد އެެއީ .ެ ކުރުމެވ ު ަޝރީކ ް އަށ هللا .ެ ކުރުމެވ ހަމަހަމަ

ޭ އުޅ ކިޔައި ް އަޅުގަނޑުމެނ ބަލާއިރު ް މިގޮތުނ .ެ ވުމެވ ު އިދިކޮޅ

މާނަތަކާއި ާ އެކުލެވިގެންވ ޅެމުގައި ް ބައެއ ެ މައުލޫދުގ ބުރުދާފަދަ

ެ. މިާސލަކަށް: ޚިޔާލު ކުރައްވަމުތޯއެވ މެދު

أَُلْوُذِبِه َماِلي َمْن َياَأْكَرَم اْلَخْلِق (1)
اَحلاِدِث اْلَعِمِم                 ُحُلول ِعْنَد ِسَواَك        

آِخًذا ِبَيِدي             ِفي َمَعاِدي           (2)ِإْن َلْم َيُكْن
اْلَقَدِم                  َياَزلََّة َفُقْل َوِإالَّ َفْضًال                

اَألْنِبَيا      ُكلَّ َخْيَر   (3)َياَرُسْوَل اهللاَّ َيا
َهاِوَية َياَزِكي اْلَمْنَصِب َناِمْن َنجِّ   

އެންމެ  ެ ކުރ ް ޚަލްޤުތަކުނ އޭ މާނައީ: ެ ބައިތުގ ފުރަތަމަ  

ް ޢާއްމުކޮށ .ެ ރޫަސލާއެވ ާ މާތްވެގެންވ .ެ ކަލޭގެފާނެވ ާ ހެޔޮވެގެންވ

ާ ދިމާވ ް ޙާދިޘާތައ މީުޞބާތްތަކާއި ބޮޑެތި ނުރައްކާތެރި ާ ދިމާވ

ވާގިއެދި ް އެފަރާތަކުނ ް އަހުރެނ ފިޔަވައި ކަލޭގެފާނު ހިނދު

ް ފަރާތެއ ް އެހެެނ އެއްވްެސ ހަމަ ެ ިލބިގަންނާނ ް ަސލާމަތްކަނ

.ެ މިއެވ .ެ ނުވެއެވ

އެކަލޭގެފާނު  ް ޤިޔާމަތްދުވަހުނ މާނައީ: ެ ބައިތުގ ދެވެނަ  

ް ހިފަހައްޓައިގެނ ް ގޮތުނ ެ އޯގާވެރިކަމުގ އަތުގައި ެ އަހުރެންގ

.ެ ބޮޑުކަމާއެެވ ެ ނުރައްކަލުގ ކައަްސއިލުމާއި ދެންހުރި ނެތީވިއްޔާ

.ެ މިއެވ

َعَلْيه اُهللا  َصلَّى اهللا َرُسْوُل އޭ  މާނައީ ެ ތިންވަނަބައިތުގ  

 .ެ ކަލޭގެފާނެވ ާ ހެޔޮވެގެންވ ެ އެންމ ެ އޭނަބީބޭކަލުންކުރ .ެ َوَسلَّم އެވ
.ެ ަސލާމަތް ކޮށްދެއްވާނދޭވ ް އަޅަމެނ ކިޔޭ ނަރަކައިން .ެ ހާވިޔާއެވ

އެކަލޭގެފާނަށް  ޢިބާރާތްތަކަކީ ެ ފާޑުގ މިހިރަމިހިރަ ެ ފަހ  

އާއި هللا .ެ ތަކެއްޗެވ ާ ކިޔަމުންދ ނަމުގައި ެ މަދަޙަކިޔުމުގ ް ލޯބިކޮށ

ވުރެވްެސ ް هللا އަށ ެ. ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނާއި ހަމަހަމަ ކުރެވުނީއެވ

ބޮޑެތި ެ އެންމ ހަމަ އެއީ ނުވަތަ .ެ ކުރެވުނީއެވ މަތިވެރި ް ބޮޑަށ

ދިުނޔޭގައިވްެސ .ެ އިުނކުރެވުނީއެވ ު هللاގެޙައްޤުފުޅ .ެ ިޝރުކެވ ެ ބައިގ

ަސލާމަތްކޮށްދީ ް މީްސތަކުނ އާޚިރަތުގައިވްެސ އަދި

.ެ އަށެވ هللا އެކިަނ ވަނީހަމަ ް މުގޫވެރިކަނ ެ މިންޖުކޮށްދެއްވުމުގ

ް ަސލާމަތްކޮށ ނަރަަކައިން ް ޤިޔާމަތްދުވަހުނ ް މީްސތަކުނ

އެއްވްެސ ް އެހެނ އެކަމުގައި .ެ އެވ هللا ހަމަ ދެއްވާނީވްެސ

هللا  ކޮށްފިމީހާ ِإْعِتَقاُد  ް ޔަޤީންކޮށ ކަމުގައި ާ އަތެއްވ ެ ފަރާތެއްގ

اُهللا َصلَّى ެ. َرُسْوُل اهللا َتْوِحْيد އުވަލައިފިއެވ .ެ ަޝރީކުކޮށްފިއެވ ް އަށ

ވްެސ َعة َشَفا ފަރާތްފަރާތުގެ  ް އެހިެނހެނ ް ދެނ އާއި َعَلْيه َوَسلَّم 
.ެ އޭގެފަހުގައެވ .ެ ދެެެއްވުމުންނެވ ِذْنَ إ ެ އެކަލާނގ އޮންނާނީ

هللا ހަމައެކިަނ ބާރުވަނީ ެ ވެއްދުމުގ ު ތެދުމަގ ް ހިތްތަކަށ (26)

.ެ އަށެވ

 .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ ُمَسيُِّب ގ بن ِرى ގައި َسِعيد اْلُبَخا َصِحْيُح
َصلَّى  ް َرُسْوُل اهللا އެތަނަށ ވީ ވަގުތު ޙިާޟރު ް ِلب މަރަށ َطا اَُبو
اَُميَّة ْبِن أَِبى އެތާގައި َعْبداهللا އަދި .ެ ވަޑައިގެންނެވިއެވ َوَسلَّم  َعَلْيه اُهللا

َوَسلَّم، َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا ދެންފަހެ َرُسْوُل .ެ اَُبوَجْهُل އިނެވ އާއި
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َكِلَمٌة ِإالَّاُهللا  َالإِلَه ُقْل ެ. "َياَعمُّ ކުރެއްވިއެވ ް ޙަދީޘ ް ِلب އަށ َطا اَُبو
.ެ ކިޔާށެވ ِإالَّاهللا ެ.َالإَِلَه ބޮޑުބޭއެވ އޭ  އެބަހީ: ِعْنَداِهللا" ِبَها َلَك ُأَحاجُّ
ް ޙުއްޖަތެއ ް އަހުރެނ ކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ޙްަޟރަތުގައި ެ هللاގ އެއީ

.ެ ކިަލމައެކެވ ެ ހަދާނ ކަމުގައި

أَُبوَجْهل  އާއި اَُميَّة أَِبى ْبِن ދެކާފަރުން (َعْبداهللا އެތާތިބި ް ދެނ  

ِلب  ކަލޭގެފާނު َعْبُداْلُمطَّ .ެ ބުންޏެވ ް َُبو َطا ِلب އަށ ا ދެމީހުން) އާއި

ލައްވަނީހެއްޔެވެ؟ ާ އަނބުރ މޫނު ް ދީނުނ ެ ގ

َوَسلَّم   َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا َرُسْوُل އަލުންވްެސ  ެ ދެންފަހ  

ފަހަރަށްވްެސ ދެވަނަ ް އަށ ِلب َطا اَُبو ު ކިަލމަފުޅ ެ އެކަލޭގެފާނުންގ

ބްަސވްެސ ެ އެދެކާފަރުންގ ހަމައެފަދައިން .ެ ދެއްވިއެވ ެ ވިދާޅުވ

ކޮންމެއަކްަސ  .ެ ދެންނެވިއެވ ް ِلب އަށ َطا اَُبو އަލުންވްެސ ް އެދެމީހުނ

އެކަމުން  .ެ ނުވެއެވ ް ކަމަކަށ ކީ ِلب  َطا اَُبو މިކިަލމަ  ِإالَّاهللا  َالإَِلَه
ގޮތަކީ  ތެދު ެ އެންމ ޭ މެދުބުނެވ ِلب އާއި َطا اَُبو .ެ މަނާވެގެންފިއެވ

ދީން  ެ ِلب ގ ެ. َعْبُداْلُمطَّ ގޮތުގައެވ ެ މްުޝރިކެއްގ ِلب މަރުވީ َطا اَُبو
 .ެ ކުރެއްވިއެވ ް َوَسلَّم ޙަދީޘ َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا َنِبيُّ ެ ދެންފަހ .ެ މަތީގައެވ

ެ ކަލޭގެފާނުންގ ް އަހުރެނ މަނާނުކުރެވިުނއްޔާ ް އަހުރެންނަށ

".ެ ޙްަޟރަތުގައި ދަންނަވާނަމެވ ެ ގ هللا ފާފަފުއެްސވުމަށް އެދި

ކަމުގައި  ބާވައިލެއްވި ް އާޔަތ އަންނިަނވި ް އެކަމާގުޅިގެނ  

.ެ ވެއެވ

ُقْرَبٰى ُأْوِلي َكاُنۤوْا لِْلُمْشِرِكَني َوَلْو َيْسَتْغِفُروْا َأن آَمُنۤوْا َوٱلَِّذيَن لِلنَِّبيِّ َكاَن (َما
(١١٣ التوبة: (سورة (

މީހުންނެއް  ެ ގާތްތިމާގ ެ ތިމާގެ ކިތަންމ "މްުޝރިކުންނަކީ  މާނައީ:

ދެންނެވުމީ އެދި ް ފާފަފުއެްސވުމަށ ް އެބައިމީހުންނަށ ކަމުގައިވިޔްަސ

އެހެންމީހުންނަށްވްެސ އީމާންވެގެންތިބި އަދި ނަބިއްޔާއަށްވްެސ

.ެ މިއެވ ".ެ ނޫނެވ ް ހުއްދަކަމެއ .ެ ކަމެއްނޫނެވ ް އޮތ

އާޔަތްވްެސ  މިިލޔާ މެދު އާއި ِلب  َطا اَُبو އަދިވްެސ   

.ެ ކަމުގައިވެއެވ ބާވައިލެއްވި

(سورة َيَشآُء) َمن َيْهِدي ٱهللا ِكنَّ ـٰ َوَل َأْحَبْبَت َمْن َتْهِدي َال  (إِنََّك
މީހަކަށް  ާ ލޯބިފުޅުވ "ކަލޭގެފާނު  މާނައީ: القصص:٥٧) 
ް އެހެންމީހަކަށ އަދި .ެ ނުދެއްކެވޭނެއެވ ު ތެދުމަގ ް ކަލޭގެފާނަކަށ

هللا އެހެންނަމަވްެސ އަދި .ެ ނުދެއްކެވޭނެއެވ ު ތެދުމަގ ް ކަލޭގެފާނަށ

.ެ މިއެވ ".ެ ދައްކަވައެވ ު ތެދުމަގ ް އެދިވޮޑިގަތްމީހަކަށ ެ އެކަލާނގ

މުހިއްމު  ް ވަރަށ އާޔަތުގައި ެ ދ ޙަދީޘާއި *އިްސވެދިޔަ  

.ެ ކުރެވެއެވ ަ ފާހަގ ް ނުގުތާއެއ ދެތިން

َوَسلَّم  َعَلْيه  اُهللا َصلَّى  اهللا  َنِبيُّ ނުގުތާއަކީ  ފުރަތަމަ  *  

َحْضَرُة   ެ هللاގ އެއްބްަސވާގޮތުގައި  ް މްުސިލމުނ ާ އެންމެހ އަކީ 

އަދި .ެ ކަލޭގެފާނެވ ް އެންމެމާތ ް ގޮތުނ ެ ޖާހުގ ޤަދަރާއި ގައި

ެ އެންމ ޙްަޟރަތުގައި هللاގެ  ވީަސލަތުގެ ގޮތުންވްެސ މިންވަރާއި

އެކުވްެސ ހުރުމާއި ް މިކަނ ް ެ. މިހެނ ކަލޭގެފާނެއެވ ާ ކުއްތަންވެގެންވ

ެ ފޮނުވައިދިނުމުގ ު ތެދުމަގ ް ހިތަށ ެ ބޮޑުބޭބެގ ާ ލޯބިފުޅުވ އެކަލޭގެފާނު

ވިާޞލު ު ތެދުމަގ ް ހިތްތަކަށ ެެ ފަހ .ެ ނެތެވ ް ބާރެއ ކުޑަވްެސ

ޚާއަްޞވެގެންވާ  ް އަށ َوَتَعاَلى  َنه ُسْبَحا َهللا ا ހަމައެކިަނ ކޮށްދެއްވުމަކީ

ާ ޙައްޤުވެގެންވ ބަޔާންވަނީ ރަނގަޅަށް އެނގި ް މިކަންކަމުނ .ެ ކަމެކެވ

اُهللا َصلَّى اهللا َرُسْوُل  އަދި  .ެ ކަމެވ َتَعاَلى  َاهللا ހަމައެކިަނ އިލާހަކީ

 .ެ ދެއްވަނީއެވ ް ބަޔާންކޮށ ު ތެދުމަގ ް މީްސތަކުންނަށ َوَسلَّم  َعَلْيه 
.ެ އެވ هللا ވިާޞލުކޮށްދެނީ ް ހިދާޔަތ ް ހިތްތަކަށ

.ެ ދެބަޔަކަށެވ ހުރީ (ތެދުމަގު) ِهَداَية
.ެ އެވ ހިދާޔަތު َبَيان އާއި َتْوِفْيق  އެއީ

ވިާޞލުކޮށްދިނުމީ  ު ތެދުމަގ ް ހިތްތަކަށ ެ މީްސތަކުންގ  

.ެ ކަމެކެވ ޚާއަްޞ ް އަށ هللا ހަމައެކިަނ އެއީ .ެ ތައުފީޤެވ ހިދާޔަތު

ް އެބޭކަލުނ .ެ ބަޔާނެވ ހިދާޔަތު  އޮތީ ބޭބޭކަލުންނަށް  ރޫަސލު

.ެ ދެެއްވަނީއެވ ް ބަޔާންކޮށ ު ތެދުމަގ

އެމީހުންނަށް  ާ މަރުވީމ ް މްުޝރިކުނ ނުގުތާއަކީ ދެވަނަ *  

هللا މުއުމިނުންނަށް އެންމެހާ  ދުޢާކުރުމީ ފުއެްސވުމަށް  ަ ފާފ

ު ބޮޑ ެ ކިތަންމ ެ ގ ު ތަނަކ ާ ވީމ .ެ ކަމެކެވ މަނާކުރައްވާފައިވާ

ް މްުޝރިކެއ އެމީހަކީ ރައަީސކްަސ މަތީ ެ ކިތަންމ އަދި ވެރިޔަކްަސ

އެދި ް ރަޙްމަތްލެއްވުމަށ ް އޭނާއަށ ް މަރުވުމުނ އޭނާ ވަންޏާ ކަމުގައި

އަދި .ެ މަނާކަމެކެވ އެދުމަކީ ހެޔޮ ް އޭނާއަށ އަދި ކުރުމާއި ާ ދުޢ

ް ަސންދޯކަށ ެ އޭނާގ ް ގޮތުނ ެ ދިނުމުގ ް ޢިއްޒަތ ް މީހުންނަށ އެފަދަ

ު ބަޔަކ ެ ކޮންމ ހެދުމީ ާ ބާއްވ މާފަތި މާއަޅައި ް މަހާނައަށ އަދި

އަށާއި هللا ހަމައެކިަނ ޢިއްޒަތަކީ .ެ ކަންކަމެވ ެ މިބާބުގ ކުރިޔްަސ

ާ މުއުމިންތަކުންނަށް ޚާއަްޞ ވެގެންވ އެކަލާނގެ ރޫަސލާ އަށާއި

.ެ އެއްޗެކެވ

ޚާއަްޞވެގެންވަނީ ް ޢިއްޒަތ މާނައީ ٱْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َولِْلُمْؤِمِنَني) (َوِهللاِ
ް ދެނ .ެ ރޫަސލާއަށެވ ެ އެކަލާނގ ް ދެނ .ެ އަށެވ هللا ހަމައެކިަނ

ِمْنَها ٱَألَعزُّ لَُيْخِرَجنَّ ٱْلَمِديَنِة إَِلى رََّجْعَنآ لَِئن (َيُقوُلوَن .ެ މުއުމިނުންނަށެވ

(سورة َيْعَلُموَن) َال ٱْلُمَناِفِقَني ِكنَّ ـٰ َوَل َولِْلُمْؤِمِنَني َوِلَرُسوِلِه َوِهللاِ ٱْلِعزَُّة ٱَألَذلَّ
ާ ކިބައިގައިވ ެ ތިމާގ ކުރުމުން  ކަންކަން  އެފަދަ އަދި (٨ املنافقون
(ނިުނމޭ) .ެ ވިާޞލުވެދާނެއެވ ް ިޝރުކަށ ގެއިްލ َتْوِحْيد
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اهللا އެއްކައުވަންތަކުރުން (6)
އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ޢަލީ

ަޝރީކު  އެކަލާނގެއާ  ޙުކުމްނުކުރުމީ  ފަދައިން  އެެންގެވި  هللا   (27)

.ެ ކުރުމެވ

އަށް  هللا  ކުރެެއްވުމަކީ  ޙުކުމް  މެދުގައި  ޚަލްޤުތަކުންގެ  ހެއްދެވި  هللا 

ހެދުމަކީ  ޙަރާމްކޮށް  ޙަލާލުކޮށް  ތަކެތި   .ެ ކަމެކެވ ވެގެންވާ  ޚާއަްޞ 

ގަތުމަކީ  އަރައި  މީހަކު  އެހެން  އެޙައްޤަށް   .ެ ޙައްޤުފުޅެކެވ އެކަލާނގެ 

ެ. އަދި އަޅުތަކުންނަށް އެެކަލާނގެ  އެކަލާނގެ ޙައްޤުފުޅަށް އަރައިގަތުމެވ

މީހެއްގެ  އެހެން  ޚިލާފަށް  އެޙުކުމާއި  ޙުކުމްއޮއްވާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

ހަމަހަމަ  ފަރާތަކާއި  އެހެން  އެކަލާނގެއާއި  ހެދުމަކީ  ހިންގާ  ޙުކުމެއް 

އެއީ   .ެ މަތިކުރުމެވ ފަރާތް  އަނެއް  هللاއަށްވުރެ  ނުވަތަ   .ެ ކުރުމެވ

.ެ ަޝރީކުުކުރުމުގެ އެންމެމަތީ ބާބުގެކަމެކެވ

ރާހިބުން  ޢިލްމުވެރިންނާއި  ނާަޞރާއިންގެ  ޔަހޫދީންނާއި  ފަހެ   

هللا ޙަލާލުކުރެއްވި ކަންތައް ޙަރާމްކޮށް އަދި ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަންތައް 

އަދި  ކަމުގައިވެ  ރައްބުން  އެމީހުންނަކީ  ަސބަބުން  ޙާލާލުކުރުމުގެ 

އެމީހުންގެ  ފިޔަވައި  އެއީ هللا  ތަބަޢަވީމީހުން  ޙުކުމަށް  އެބައިމީހުންގެ 

ޢިލްމުވެރިންނާއި ރާހިބުން އެއީ ރައްބުން ތަކެއް ކަމުގައި ހެދި ބަޔަކު 

 .ެ ެ. هللا ވަހީކުރެއްވިއެވ ކަމުގައި هللاގެ ފޮތުގައި އެކަލާނގެ އަންގަވާފައިވެއެވ

﴿ٱتََّخُذۤوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَبابًا مِّن ُدوِن ٱِهللا﴾ (سورة التوبة ٣١) 
އެބައިމީހުންގެ  ނާަޞރާއިން  ޔަހޫދީންނާއި  ޔަޢުނީ  އެމީހުން   މާނައީ 

ތަކެއްކަމުގައި  ފިޔަވައި ރައްބުން  އެއީ هللا  ޢިލްމުވެރިންނާއި ރާހިބުން 

.ެ ެ." މިއެވ ހަމަޖައަްސއި އިޚްތިޔާރު ކުރިއެވ

ެ. َنِبىُّ اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيه  ޙަދީޘްގައި ރިވާވެގެންވެއެވ ަޞއްޙަ   

ކިޔަވާ  އަށް  ئى  ا  الطَّ َحاِتم  بن  َعِدىُّ  އާޔަތް  އިްސވެދިޔަ  َوَسلَّم 
ދީނުގައި  ނާަޞރާ  ކުރީގައި  އަކީ  َحاِتم  بن  َعِدىُّ   .ެ ވިދާޅުވެދެއްވިއެވ

.ެ އުޅުއްވާފައި ފަހުން އިްސލާމްވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލެކެވ

އަށް  َعِدىُّ  َوَسلَّم،  َعَلْيه  اُهللا  َصلَّى  اهللا  َرُسْوُل  ފަހެ  ދެން   

.ެ މިއާޔަތް ކިޔަވާވިދާޅުވެ ދެއްވުމުން َعِدّىُ ދެންނެވިއެވ
ެ. އަހުރެމެން  "َياَرُسْوُل اِهللا َلْسَنا َنْعُبْدُهْم" އެބަހީ "އޭ هللا ގެ ރޫަސލާއެވ
 .ެ ެ." އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވ އެބައިމީހުންނަށް އަޅުކަމެއް ނުކުރަމެވ

"الَْيَس ُيِحلُّْوَن َما َحرَِّم اُهللا َفُتِحلُّْوَنُه َوُيَحرُِّمْوَن َما َاَحلَّ اُهللا َفُتَحرُِّمْوَنُه" 
(رواه اإلمام أمحد والترمذى) އެބަހީ"އެމީހުން ޔަޢުނީ އެޢިލްމުވެރިންނާއި 

ރާހިބުން ފަހެ هللا ޙަރާމް ކުރެއްވި ތެކެތި ޙަލާލު ނުކުރޭހެއްޔެވެ؟ ދެން 

ތިޔަބައިމީހުންވްެސ އެމީހުންގެ ބަހަށް ކިޔަމަންވެގެން އެތަކެތި ޙަލާލު 

ތަކެތި ކަމުގައި ހެދީ ނޫންހެއްޔެވެ؟ އަދި هللا حالل ކުރެއްވި ތަކެތި 

އެމީހުން حرام ނުކުރޭހެއްޔެވެ؟ އަދި ތިޔަބައިމީހުންވްެސ އެމީހުންނާއި 
ނޫންހެއްޔެވެ؟  ހެދީ  ތަކެތިކަމުގައި  ޙަރާމް  އެތަކެތި  ތަބާވެގެން 

(މިކަންތައްތައް މިފަދަމިފަދައިން ހެދީމެއްނޫންހެއްޔެވެ؟) އެހިނދު َعِدّىُ 
َنِبىُّ اِهللا  ެ. އެހިނދު  ެ. ތިޔަހެން ހެދިއެވ ެ. އާދޭހެވ بن َحاِتم ދެންނެވިއެވ
އެބަހީ:  ِعَباَدُتُهْم)  (َفِتْلَك   .ެ ކުރެއްވިއެވ ޙަދީޘް  َوَسلَّم  َعَلْيه  اُهللا  َصلَّى 

".ެ ެ. މިއެވ "އެމީހުންނަށް އަޅުކަން ކުރުމަކީ އެއީއެވ

އުރެދެވޭފަދަ  ގޮތުގައި هللاއަށް  އެގޭ  ަޞރީޙަކޮށް       މިޙަދީޘުން 

هللاފިޔަވައި  ކިޔަމަންތެރިވުމަކީ  ބަޔަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް  ގޮތަކަށް 

ޙުކުމްތަކުގައި  ދީނުގެ  ޚާއަްޞކޮށް   .ެ ކުރުމެވ އަޅުކަން  އެބަޔަކަށް 

ނުވަތަ ޙުކުމެއްގައި هللاގެ ޙުކުމާއި ޚިލާފަށް އެހެން މީހެއްގެ ޙުކުމަކާއި 

هللاތަޢާލާ   .ެ ކުރީއެވ ަޝރީކު  ޙުކުމްގައި  ޙުކުމްކޮށްފިނަމަ  އެއްގޮތަށް 

ެ. ﴿َوَال ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحدًا﴾(سورة الكهف ٢٦)  ވަޙީކުރެއްވެވިއެވ
 .ެ މާނައީ: "އަދި އެކަލާނގެ ޙުކުމުގައި ހަމައެކަކުވްެސ ިޝރުކުނުކުރާށެވ

هللا  އަދި   .ެ ޚިލާފުވެވުނީއެވ މިއަމުރުފުޅާވްެސ    .ެ ބައިވެރިނުކުރާށެވ

މީހާގެ  ކިޔަމަންވާ  އެވަނީ  ފަރާތް  ކިޔަމަންވެވޭ  އެފަރާތަކަށް  ފިޔަވައި 

.ެ ރައްބު ކަމުގައެވ

ފަހެ َالإَلَه ِإالَّاُهللا އަށް ހެކިވުމުގެ މާނަ ދަލީލު ކޮށްދޭ ގޮތުގައި   

ކުރާ  ނަފީ  ތައުޙީދު  އަދި  ދިމާއިދިކޮޅު  ތައުޙީދާއި  ކަންތަކަކީ  އެފަދަ 

ެ. ފަހެ هللا ގެ ޙުކުމްފުޅާއި ޚިލާފަށް އުފެދިފައިވާ  އެންމެ ބޮޑެތި ިޝރުކެވ

އަދި އުފައްދައިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަކީ މުޅިންވްެސ މިބާބުގެ 

ެ. އަދި އެފަދަ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ކިޔަމަންވުމަކީ هللا ފިޔަވައި  ކަންކަމެވ

 .ެ އަަޅުކަންކުރުމެވ ތަކަށް  ހެދި ފަރާތް  ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް  އެފަދަ 

އަދި އެޤާނޫންތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ހެދި ފަރާތް ތަކަކީ ރައްބުން ކަމުގައިވެ 

ެ. އެއީ هللا އަށް ޚާއަްޞވެގެންވާ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަތުމުގެ  ގަތްބައެކެވ

.ެ ަސބަބުންވްެސ މެއެވ

ބޮޑުވާނެކަމަށް  މްަޞލަޙަތު  މެދުގައި  މީހުންގެ  ބަޔަކު  ފަހެ   

ޔަޤީންކުރާ ޙާލު هللاގެ ަޝރީޢަތާއި ޚިލާފަށް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް 
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ބަޔަކު  ކުރާ  ް ކަންތައްތައ އެފަދަ ކަނޑައެޅިގެން   ހިންގުމަކީ ހަދައި 

ތަރައްޤީއާއި ެ ޒަމާނުގ .ެ ކަމެކެވ ެ ބޭރުވާނ ް ގިއުގަނޑުނ ެ އިްސލާމްދީނުގ

ނުހިފުމާއި މަރަށްމަރު ހަދައި ކަމުގައި ް ކަމެއ ާ ޚިލާފުވ ތަހުޒީބާއި

ް އަތ ެ ކުރިމީހާގ ް ބަހަނާގައި ވައްކަނ ެ ހުތުރުވެދާނެތީ އެކަމުގ ު މުޖުތަމަޢ

ُمْحَصْن މީހާ  ޒިނޭކުރި ދެކި ކަމުގައި ް އިަނޔާވެރިކަމެއ ނުކެނޑުމާއި،

ަޝރީޢަތުގައި ކަނޑަ ެ އެކަލާނގ هللا މިނޫންވްެސ އަދި ރަޖަމް ނުކުރުމާއި

ު ޚިލާފ ނުރުހި އެޔާއި ް އެކަމަށ ް ޤާއިމުނުކޮށ ް ޙައްދުތައ އަޅުއްވާފައިވާ 

ބާރު  ެ އެކަމުގ َتنِفيذ ކުރުމަކީ ހަދައި ް ޤަވާޢިދުތަކެއ ޤާނޫނާއި ު އައ ް އެހެނ

އަދި .ެ ކަމެކެވ ބޭރުވެދާނޭ ް ދީނުނ ކާފިރުވެ  ު މީހަކ ެ ކޮންމ ާ ިލބިގެންވ

ް ދެނެެގަތުނ މޮޅުވެފައި ް ތިމާމެނ ެ އަށްވުރ هللا ދެކޭގޮތުގައި ް މީހުނ އެފަދަ

هللا ނެތްތާނގައި ް ކަންފުޅެއ ެ ތައުޙީދުގ އެމީހުންގެކިބައިގައި .ެ މާބޮޑެވ

اَحلِكْيم الَعالَّم َفُسْبَحاَن .ެ ފަދައެވ ާ ނުކުރ ޤަބޫލު ކަންވްެސ ާ ވޮޑިގެެންވ

ިޚލާފުވުމުން އަމުރުފުޅާއި َوَسلَّمގެ َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا َرُسْوُل
ކުރެވޭނެ. ު ިޝރުކ ކާފިރުވާނެ

އެތަކެއް  ފޮތުގައި ެ هللاގ ތަބާވުމަކީ ް َعَلْيه َوَسلَّم އަށ اهللا َصلَّى اُهللا َرُسْوُل
ް އެއ ެ އީމާންކަމުގ އަދިއެއީ .ެ ކުރައްވާފައިވާކަމެވ އަމުރު ާ އަންގަވ ް އާޔަތުނ

زياد  بن فضل ރިވާކުރައްވައި ް އަރިހުނ ެ ގ حنبل إمام أمحدبن .ެ އްަޞލެވ

َفَوَجْدُت اْلُمْصَحِف ِفى َنَظْرُت
"
 .ެ أمحد ވިދާޅުވިއެވ إمام .ެ ވިދާޅުވިއެވ

َمْوِضًعا" އެބަހީ  َوَثَالِثْيَن َثَالٍث ِفى َوَسلَّم َعَلْيه اُهللا َصلَّى الرَُّسْول َطا َعَة
َعَلْيه َصلَّى اُهللا اهللا َرُسْوُل ެ ފަހ .ެ ބަލައިފީމެވ ް ޤުުރުއާނަށ ކީރިތި ް އަހުރެނ

ބަޔާން  ތަނުގައި ތެއްތިރްީސ ެ ޤުރުއާނުގ ް ކިޔަމަންވުމަށ ް އަށ َوَسلَّم 
.ެ މިއެވ .ެ ވެގެންވެއެވ

ަޞއްޙަ  ް ބްަސފުޅެއ ެ َعَلْيه َوَسلَّم ގ اهللا َصلَّى اُهللا ފަހެ َرُسْوُل  

ެ މީހެއްގ އެއްވްެސ ް އެހެނ ް ޚިލާފަށ ާ އެބްަސފުޅ ު ފެނުމަށްފަހ ގޮތުގައި

ކާފިރު ަޝއްކެއްނެތި އެއްވްެސ އިްސކޮށްފިމީހާ ް ރައުޔެއ ނުވަތަ ް ބަހެއ

ކަމެއްގައި ނަމަވްެސ ު ބޮޑ ެ ކިތަންމ ް ތެރެއިނ ެ ކަންކަމުގ ެ ެ. ދީނުގ ވާނެއެވ

.ެ މެއެވ ނަމަވްެސ ކަމެއްގައި ަ ކުޑ ެ ކިތަންމ ނުވަތަ އަދި

َوَعَرُفو ެ. (َعِجْبُت ِلَقْوٍم َسِمُعْو احلِديَث اهللا ވިދާޅުވިއެވ أمحد رمحه اإلمام

اهللا َتَعاَلى: َقاَل َوَغْيَرُه ُسُفَياَن َرأِي اىل َوَيْذَهُبْوَن َيْدُعَوَنُه َتُه َوِصحَّ اإلْسَناَد
َعَذاٌب ُيِصيَبُهْم َأْو ِفْتَنٌة ُتِصيَبُهْم َأْمِرِه َأن َعْن ُيَخاِلُفوَن ٱلَِّذيَن ﴿َفْلَيْحَذِر
މިބްަސފުޅުގައި الِشْرُك) اَْلِفْتَنُة اْلِفْتَنُة َما أََتْدِرى النور٦٣) أَلِيٌم﴾(سورة
.ެ ޙައިރާންވަމެވ .ެ ޢަޖާއިބުވަމެވ ބަޔާކާއިމެދު ް އަހުރެނ މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ

އެބަޔަކީ (.ެ ގޮތުންނެވ ެ ކުރެއްވުމުގ އިންކާރު ވިދާޅުވީ ް أمحد މިހެނ ެ (ފަހ

ަ ަޞއްޙ ެ އޭގ އަދި ޙަދީޘްގެ ަސނަދާއި އަހައިފައި އަދި ް ޙަދީޘ ު އެބަޔަކ

އަދި  ރައުޔާއި ެ ގ ُسِفَيان  ް ދޫކޮށ ް އެޙަދީޘ ު އެނގުމަށްފަހ ކަންވްެސ

އެބަޔަކާމެދު  .ެ މީހުންނެވ ާ ހޯދަންދ َرأي  ެ ބޭބޭކަލުންގ ް އެހިެނހެނ

.ެ ކުރެއްވިއެވ وحى تعاىل اهللا .ެ ވަމެވ ޢަޖާއިބު ް ވަރަށްބޮޑަށ

النور٦٣) َأْمِره........﴾(سورة َعْن ُيَخاِلُفوَن ٱلَِّذيَن ﴿َفْلَيْحَذِر
އަމުރުފުޅާ  ެ َوَسلَّم ގ َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا َرُسْوُل يعىن "އެކަލޭގެފާނު މާނައީ:

ެ ކަމުގ ެ ދިމާވެދާނ ކުރުމެއް) ު ިޝރުކ (އެބަހީ ް ފިތުނައެއ ް މީހުނ ާ ޚިލާފުވ

ް އެމީހުނ ް ކަމަށ ެ ޖެހިދާނ ް عذابއެއ ވޭންދިެނވި ް އެބައިމީހުންނަށ ނުވަތަ

.ެ އެއީ ިޝރުކެވ ދަންނަމުހެއްޔެވެ؟ ފިތުނަ ކަލޭ ".ެ ބިރުގަންނަ ހިުށކަމެވ

"َلَعلَُّه .ެ ވިދާޅުވިއެވ أمحد ް ވިދިގެނ ބްަސފުޅާއި އިްސވެދިޔަ އަދި .ެ މިއެވ

َرُسْوُل يعىن َفُيْهِلَك" الزَّْيغ ِمَن َشٌئ َقْلِبِه ِفى  َيَفَع َأْن َقْوِلِه َبْعَض ِإَذاَردَّ
އެމީހެއްގެ  ދޫކޮށްލައިފީވިއްޔާ ް ގެބްަސފުޅެއ َوَسلَّم  َعَلْيه اُهللا اهللا َصلَّى
ް ކަތިކަމެއ ނުވަތަ .ެ އުފެދިދާނެއެވ މަގުފުރެދުމެއް  ކޮންމެވްެސ ހިތުގައި

ފަހަރު ް ބައެއ .ެ ހަލާކުވެދާނެއެވ ު އެމީހަކ ް ދެނ ް އޭރުނ .ެ އުފެދިދާނެއެވ

.ެ ވެދާނެއެވ ކާފިރުވްެސ

ް އުޑުނ ް މައްޗަށ ެ ެ. "ކަލޭމެންގ عنهما ވިދާޅުވިއެވ اهللا رضى ابن عّباس އަދި
َرُسو މިބުނަނީ ް އަހުރެނ .ެ ވެއްޖެއެވ ް ގާތ ް ފައިބައިގަތުނ ް ގިިނހިލަތަކެއ

ތިޔަބުނަނީ  ް ކަލޭމެނ .ެ ކުރެއްވިއެވ ް اُهللا َعَلْيه َوَسلَّم ޙަދީޘ َصلَّى ُل اهللا
.ެ މިއެވ .ެ ވިދާޅުވިކަމަށެވ ފާނާއި ެ أبوبكر ގެފާނާއި عمرގ

މެދުގައި  ެ އްަޞޙާބުބޭކަލުންގ ވިދާޅުވީ ު މިބްަސފުޅ عّباس  إبن ެ ފަހ

ެ َوَسلَّمގ َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا ُل َرُسو ވަގުތެއްގައި ތަފާތުވި ރައުޔު

عنهما  اهللا عمر رضى أبوبكرގެފާނާއި ް ގޮތަކަށ ޚިލާފުވާފަދަ ބްަސފުޅާއި

َصلَّى اهللا َرُسو ُل ް ފިެނވަޑައިގެނ ް ބޭކަލުންނަށ ް ބައެއ ވިދާޅުވިކަމުގައި

ު ބްަސފުޅ ެ މައްޗަށް އަނެއް ދެބޭކަލުންގ ެ ބްަސފުޅުގ ެ َوَسلَّمގ َعَلْيه اُهللا
އަތުވެދާނެތީ ް عذابއެއ ު ބޮޑ ް އެކަމުނ އަދި ް ކޯފާވެގެނ ާ އެކަމ އިްސވާތީ

.ެ ބިރުފުޅުންނެވ ާ އެކަމ

ބްަސފުޅާއި ެ َوَسلَّمގ َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا ُل ެ. َرُسو ދަންނައެވ  

ވަޢީދު ބިރުވެރި އިންޒާރާއި މިހާގިނަ ް ނުވުމަށ ު ޚިލާފ އަމުރުފުޅާއި

ބްަސފުޅާއި ެ އެކަލޭގެފާނުގ ް ތަބަޢަވާންވެގެނ ް مذهبއަށ ހުރުމާއެކުވްެސ

ެ ފަހ ކިޔާކަމީ އިްސލާމުންނޭ ތިމާމެންނީ ދާއިރު ް ޚިލާފުވަމުނ ާ އަމުރުފުޅ

ެ އެކަލޭގެފާނުންގ ނެތްގޮތުގައި ަޝއްކެއްވްެސ ހެއްޔެވެ؟ ް ޢަޖާއިބެއ ަ ކުޑ

ް އެބަހަށ އަދި ބްަސއަހައި ެ މީހެއްގ ް އެހެނ ް ޚިލާފަށ އަމުރުފުޅާއި

އެގޮތަކީ .ެ ނޯންނާނެއެވ ް ަސލާމަތަކުނ ް އީމާންކަނ ެ މީހެއްގ ެ ތަބާވެއްޖ

اهللا ُل َرُسو އަދި .ެ ނޫނެވ އެއް  އެންގެވީ هللا ތަބާވާން  ް مذهبއަށ
ް އަދިއެ مذهبއަށ .ެ ނޫނެވ ް އެއ އޮތީ َوَسلَّم އަންގަވާފައި َعَلْيه اُهللا َصلَّى
އަދި .ެ ނޫނެވ ް ވިދާޅުވީއެއ ބޭކަލުންވްެސ އިމާމްވެރި ާ ިންސބަތްްވ

.ެ ތަބާނުވުމަށެވ އެބޭކަލުންނާ ވިދާޅުވަނީ ާ ގަދައަޅުއްވ ް އެބޭކަލުނ

ް ކަމެއ މިހުުރިހައި ް މިހެނ .ެ ތަބާވުމަށެވ اُهللا َعَلْيه َوَسلَّمއާއި َصلَّى َرُسوُل اهللا
ް ަސބަބުނ ެ އޭގ .ެ ކިޔަނީއެވ ް ހޭޔާނ ް ތަބާވާނ ް مذهبއަށ ހުރުމާއެކުވްެސ

ް ނުރައްކާތައ ފިތުނަތަކާއި ބޮޑެތި ެ ބައިވ ް ބައިބަޔަށ އެކިއެކި ް މީްސތަކުނ
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ް އިްސލާމުންނަށ ާ އެންމެހ ތަޢާލާ  هللا  .ެ ފެނެއެވ އުފެދޭތަންވްެސ

.ެ ތިބުމަށެވ ް ހިފަހއްޓައިގެނ އިްސލާމްދީނުގައި ް އެންމެނ އަންގަވާފައިވަނީ

.ެ ކުރައްވާފައި ވެއެވ ވަޙީ ެ އެކަލާނގ .ެ ބައިބައި ނުވުމަށެވ

ِبُكْم َفَتَفرََّق ْبَل السُّ َتتَِّبُعوا َوَال َفاتَِّبُعوُه ُمْسَتِقْيًما ِصَراِطى َهَذا  ﴿َوَأنَّ
١٣٥) މިބްަސފުޅުގައި  األنعام: (سورة ِبِه﴾ َوّصُكْم َذاِلُكْم َسِبْيِلِه َعْن
.ެ މަގެވ ތިމަންކަލޭގެފަނުންގެ  މިއީ ް "ހަމަކަށަވަރުނ މާނައީ: އެކުލެވޭ 

.ެ ތަބަޢަވާށެވ ާ އެމަގ ެ ފަހެ ކަލޭމެން އެހެންވ .ެ ޙާލުގައެވ ާ ވެގެންވ ީސދާ

(އެބަހީ: ވެެއްޖެއްޔާ ް އެހެނ .ެ ނުވާށެވ ތަބާ މަގުތަކާއި ް އެހިނހެނ އަދި

ނެއިްޓ ް ކަލޭމެނ ް އީެސދާމަގުނ ތަބާވެއްޖިއްޔާ) މަގުތަކާއި ް އެހިެނހެނ

އަމުރު ް ކަލޭމެންނަށ ެ އެކަލާނގ އަދި .ެ ވެދާނެއެވ ބައިބައި ް ކަލޭމެނ

(.ެ ނުވުމަށެވ ބައިބައި (އެބަހީ .ެ އެގޮތަށެވ ކުރައްވަނީ

 .ެ ވެއެވ ް ރިވާވެގެނ ް އަރިހުނ ެ ގ عنهما  اهللا رضى  عمر بن اهللا  عبد
 .ެ ކުރެއްވިއެވ ް َوَسلَّم ޙަދީޘ َعَلْيه اُهللا َصلَّى اهللا ُل َرُسو ް ހަމަކަށަވަރުނ

النووى (قال ِبِه  ِجْئُت ِلَما َتَبًعا  َهَواُه َأُكْوَن َحتَّى  َأَحُدُكْم  "َالُيْؤِمُن
އެމީހާ  (އެބަހީ ހަވާނަފުްސ ެ "އެމީހާގ މާނައީ: صحيح)  حديث
ާ ތަބ އިްސލާމްދީނާއި ގެންނެވި ތިމަންކަލޭގެފާނު އެދުންތައް) ޭ އެދ

ެ ކަލޭމެންކުރ ހިނދަކު) ާ ތަބާނުވާހ އެދީނާ (އެބަހީ ް ދާންދެނ ް ވެއްޖައުމަށ

ަ ނުވާނަަމ ް އީމާނ ެ ފަހ .ެ މިއެވ ".ެ ނުވެއެވ ް އީމާންނެއ އެކަކުވްެސ ހަމަ

(ނިުނމޭ) .ެ ނޯންނާނެއެވ ް ަސލާމަތަކުނ توحيد
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اهللا އެއްކައުވަންތަކުރުން (7)
އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ޢަލީ

طَاُغْوُت އަށް ކާފަރުނުވެ هللا އެއްކައުވަންތައެއް ނުކުރެވޭނެ

 .ެ ކިަލމައެކެވ ބޭނުންކުރެވޭ  މާނާގައި  ގިނާ  ވަރަށް  އަކީ  طَاُغْوُت  ފަހެ 
 .ެ ެ. ަޝއިޠާނާ އަށް طَاُغْوُت ކިޔައެވ ިސޙުރުވެރިޔާއަށް طَاُغْوُت ކިޔައެވ
ެ. طَاُغْوُت އަކީ "ُكلُّ مَا َتَجاَوَزِبِه اْلَعْبُد  إِبْن الَقيِّْم َرِحَمُه اهللا ވިދާޅުވިއެވ
طَاُغْوُت އަކީ:  ެ. އެބަހީ  َأْو ُمَطاٍع" މިއެވ َمْتُبْوٍع  َأْو  َمْعُبْوٍد  ُه ِمْن  َحدُّ
އަދި  ގޮތުންނާއި  ފަރާތުގެ  ތަބާވެވޭ  ގޮތުންނާއި  ފަރާތުގެ  "އަޅުކަންވެވޭ 

ކިޔަމަންވެވޭ ފަރާތުގެ ގޮތުން هللاގެ އަޅާ ހައްދު ފަހަނައަޅައިގެން ހިގައްޖެ 

ެ. طَاُغْوُت ގެ ލަފްޒުގެ މާއްދާގެ  ެ. އެއީ طَاُغْوُت އެވ ކޮންމެ އެއްޗެކެވ
".ެ މާނަ ދަލީލު ކުރަނީ ހައްދު ފަހަނައަޅައި ގަތުމަށެވ

ތަބާވެވުމުގެ  ގޮތުންނާއި  ވެވުމުގެ  އެފަރާތަކަށް  އަޅުކަން  ކޮންމެއަކްަސ 

ގޮތުންނާއި އަދި ކިޔަމަން ވެވުމުގެ ގޮތުން هللاގެ އަޅާ އެންމެ މަތިވެރި 

ެ. އެޙައްދު  ެ. އެއީ އޭނާގެ ޙައްދެވ ދަރަޖައެއް ދޭންވާނީ ހަމަ هللا އަށެވ

އެކަންކަމުގައި އޭނާ  ފަހެ   .ެ ނުވާނެއެވ ގްޮސގެން  އޭނާ  ފަހަނައަޅައިގެން 

އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ  ފަރާތެއް  އެހެން  ގްޮސ  ފަހަނައަޅައިގެން  ޙައްދު 

ެ. ނަމަވްެސ  ފަރާތެއްވާނީ طَاُغْوُت އެއްކަމުގައެވ ކުރެވުނު  އެއިޚްތިޔާރު 
އަޅުކަން  ފަރާތްތަކަށް  ބޭކަލުންފަދަ  މަލާއިކަތް  އިނާްސނުންފަދަ 

ވެވެމުންދާއިރު އެފަރާތް ފަރާތް طَاُغْوُت ން ކަމުގައި ވާނީ هللا ފިޔަވައި 
 .ެ ރުހިގެންވާނަމައެވ އެފަރާތްފަރާތް  އަޅުކަމަށް  ކުރެވޭ  ފަރާތަށް  އެފަރާތް 

 .ެ އެހެން ނޫންނަމަ އެއީ طَاُغْوُتންނެއްނޫނެވ
ފަހެ ތިމާ އަމިއްލައަށް އެހެން މީހުންނަށް ތިމާއަށް އަޅުކަން ކުރަން ގޮވާ 

ެ. އަދި ނުވަތަ މަލާއިކަތް ބޭކަލުންގެ  ކޮންމެ މީހަކީވްެސ طَاُغْوُت އެކެވ

ޫޞރަ ނުވަތަ ާޞިލޙް މާތް މީހެއްގެ ޫޞރައެއް ހަދައި އެފަދަ އެއްޗަކަށް 

މީހަކު  ކުރި  އަޅުކަން  އަށް  طَاُغْوُت  ބެލެވޭނީ  ކުރިޔްަސ  އަޅުކަން 

ެ. އަދި އެނޫންަސ ގާގަނޑަކަށް ނުވަތަ ހިލަގަނޑަކަށް ނުވަތަ  ކަމުގައެވ

ގަހަކަށް ނުވަތަ ޤަބުރަކަށް އަޅުކަން ކުރިޔްަސ ބެލެވޭނީ طَاُغْوُت އަށް 

 .ެ އަޅުކަން ކުރި މީހަކު ކަމުގައެވ

َلْمގެ  އަދި ހަމަ އެފަދައިން هللا ގެ ފޮތާއި َرُسْوُل اهللا َصَلي اهللا َعَلْيِه َوسَّ

ުސންނަތުގައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ޙުކުމް ކުރަމުންދާ މީހާވްެސ އެއީހަމަ 

ެ. އަދި هللا އާއި ރޫަސލާގެ ުސންނަތް ފިޔަވައި އެހިެނހެން  طَاُغْوُت އެކެވ
ފަރާތްތަކުން ޙުކުމެއް ހޯދަން އެދެފި ކޮންމެ މީހަކީވްެސ طَاُغْوُت އަށް 

ެ. އެހެނީ ޙުކުމް ކުރަންވާނީ هللاގެ ފޮތާއި َرُسْوُل اهللا  އަޅުކަން ކުރި މީހެކެވ

ެ. އެނޫން ގޮތަކަށް ޙުކުމް  َلْمގެ ުސންނަތުގައިވާ ގޮތަށެވ َصَلي اهللا َعَلْيِه َوسَّ
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  هللا  އެދެފިނަމަ  ކުރަން  ޙުކުމް  ނުވަތަ  ކޮށްފިނަމަ 

 .ެ ެ. ޙައްދު ފަހަނައަޅައިގެން ދިޔައީއެވ ަޝރީޢަތުން ބޭރުވީއެވ

 .ެ اهللا تعاىل وحي ކުރެއްވިއެވ
﴿أََلْم َتَر إَِلى ٱلَِّذيَن َيْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمُنوْا ِبَمآ أُْنِزَل إِلَْيَك َوَمآ أُنِزَل ِمن 
ِبِه  َيْكُفُروْا  َأن  ُأِمُرۤوْا  َوَقْد  اُغوِت  ٱلطَّ إَِلى  َيَتَحاَكُمۤوْا  َأن  ُيِريُدوَن  َقْبِلَك 
ْيَطاُن َأن ُيِضلَُّهْم َضَالًال َبِعيدًا﴾ (سورة النساء: ٦٠) މާނައީ:  َوُيِريُد ٱلشَّ
ެ.) ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ތަކެއްޗަށާއި  "(އޭ َرُسْوُل اهللا އެވ
ވެގެންވާ  އީމާން  ތަކެއްޗަށް  ކުރީގައި ބާވައިލެއްވުނު  އަދި ކަލޭގެފާނުގެ 

އެމީހުން   .ެ ނުބައްލަވަމުތޯއެވ ކަލޭގެފާނު  ކުރާމީހުންނަށް  ލަފާ  ކަމުގައި 

އެ  ކަށަވަރުން  ެ. ހަމަ  ހޯދާށެވ ޙުކުމް  ފަރާތުން  އެއެދެނީ طَاُغْوُت ގެ 
އަދި   .ެ އަމުރުވެވިފައެވ އެމީހުންނަށްވާނީ  ކާފަރުވުމަށް  އަށް  طَاُغْوُت 
 .ެ شيطان އާ އެދެނީ އެމީހުން ވަރަށްދުރު ހިާސބަކަށް މަގު ފުރައްދައިލާށެވ

 .ެ ެ." މިއެވ ވާވައްދައިލާށެވ

ތަފީްސރު  ަސބަބެއްކަމުގައި  ބާވައިލެއްވުނު  އާޔަތް  އިްސވެދިޔަ 

ެ. (އިްސލާމް ކަމަށް  ެ. الشعىب ވިދާޅުވިއެވ ފޮތްތަކުގައި ބަޔާން ވެގެންވެއެވ
ހެދިގެން އުޅޭ) މުނާފިޤު މީހަކާއި ޔަހޫދީންގެ މީހަކާއި ދެމެދު ކޮންމެވްެސ 

ެ. ދެންފަހެ ޔަހޫދީ ކަލޭގެ  ެ. މައަްސލައެއް ދިމާވިއެވ َقِضيَّة އެއް ދިމާވިއެވ
 .ެ ެ. އަހަރުމެން َقِضيَّة ިނންމަންދާނީ މުޙައްމަދުގެފާނުގެ އަރިއަހަށެވ ބުންޏެވ
 .ެ އޭނާ އެހެންބުނީ މުޙައްމަދުގެފާނު ރިްޝވަތު ނުހިއްޕަވާނެކަން އެނގޭތީއެވ

މުނާފިޤު ކަލޭގެބުނީ އަހަރެމެން َقِضيَّة ިނންމަންދާނީ َكْعُب بْن أْشَرف 
ރިްޝވަތު  ޔަހޫދީން  މިހެންބުނީ  އޭނާ   .ެ ގާތަށެވ ކަލޭގެ  ޔަހޫދީ  ކިޔާ 

 .ެ ހިފާކަން އެނގޭތީއެވ

ދެން އެދެމީހުން މައަްސލަ ިނންމަންދިޔައީ َكْعُب بْن أْشَرف (ޔަހޫދީ) 

ެ. ފަހެ  ބާވައިލެއްވިއެވ އާޔަތް  އިްސވެދިޔަ  ެ. އެކަމާގުޅިގެން  ގާތަށެވ ގެ 

ކަމުގައި  أْشَرف  بْن  َكْعُب  މުރާދަކީ  ގެ  طَاُغْوُت  އެވާ  މިއާޔަތުގައި 
ެ. އެއީ އޭނާ هللا އާއި ރޫަސލާގެ ޙުކުމާއި އިދިކޮޅަށް ޙުކުމް  ބުނެވުނެވ

 .ެ ކުރި ކަމަށްޓަކައެވ

اهللا  َرُسْوُل  އެދެމީހުން  ވަނީ  ރިވާޔަތެއްގައި  އެހެން  މިވާހަކައިގެ  އަދި 
َصَلي اهللا َعَلْيِه َوَسلَّْم އަށް މައަްސލަ ހުށައެޅުއްވީމާ އެކަލޭގެފާނު ޙުކުމް 
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ު އެކަމާމެދ ް ނުޖެހިގެނ ހިތްހަމަ ާ އެކަމ ެ ކަލޭގ ު މުނާފިޤ ު ކުރެއްވުމަށްފަހ

اهللا َرُسْوُل ް ދެންނެވުމުނ ް ކަންވީގޮތ އަރިހަށްގްޮސ ެ ޢުމަރުގެފާނުންގ

މީހާއަށް  ނުޖެހުނު  ހިތްހަމަ  ޙުކުމަށް  ކުރެއްވި  َوَسلَّْم  َعَلْيِه اهللا َصَلي
ކަނޑި ވިދާޅުވެފައި ް ހެއްޔެވެ؟ އެހެނ ް ެ. އެހެނ ވިދާޅުވިއެވ ޢުމަރުގެފާނު

.ެ މިއެވ .ެ ލެއްވިއެވ އޭނާގެ ބޯ ކަނޑައި ގަންނަވައި ދަންމަވައި

َصَلي اهللا އެނާ َرُسْوُل ކަނޑައިލެއްވީ ބޯ ެ اهللا عنه އޭނާގ رضي عمر ެ ފަހ
ބާވައިލައްވާފައިވާ  هللا އެއީ .ެ ނުރުހިގެންނެވ ް ޙުކުމަށ ެ َوَسلَّْم ގ َعَلْيِه اهللا
.ެ މީހެކެވ ޭ ނުވެވ ް އީމާނ ނުޖެހިއްޖެމީހާއީ ހިތްހަމަ ް އެޙުކުމަށ .ެ ޙުކުމެވ

.ެ ވެއްޖެމީހެކެވ ހުއްދަ ލޭ ެ އޭނާގ އޭނާއަކީ

ތަފާތަކީ އަޅާބަލާއިރު ހުރި ޢަމަލުތަކާއި ެ މިވާހަކަތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންގ

ޒިނޭކުރީމާ  ُمْحصن މީހާ ް މިާސލަކަށ .ެ އަރައެވ ް ހިތަށ ޭ ކޮބައިބާވައ ެ ފަހ

ބަލައި، ކަމުގައި ް އިަނޔާއެއ އެއީ ު ވުމާއެކ އަންގަވާފައި ް ކުރަނ ް ރަޖަމ

ހެދުމާއި ޖަލަށްލައި އަރުވައިލައި ބަދަލުގައި ެ އޭގ ް ނުކޮށ ތަންފީޒު ް ޙުކުމ

ދުވްަސ ނުހިންގައި އެޙުކުމްވްެސ ު އަންގަވާފައިވުމާއެކ ް މަރުހިފުމަށ ް މަރަށ

މިނޫންވްެސ އަދި ޖަލަށްލުމާއި އަރުވައިލުމާއި ކޮށްފައި ބަންދު ު ކޮޅަކ

ް އެއ هللا ް ނަމަ ދެނ ާ ކަމުދ ް ހަދަނ ް ގޮތްގޮތަށ ާ ތިމާމެންނަށް ފެންނަހ

އަޅުކަންކޮށް  ް طَاُغْوُت އަށ .ެ ކޮބައިބާއެވ ެ ފަހ ބޭނުމަކީ ެ ރޫަސލެއްގ އަދި

ހަމަ އެއީ އާދެ! .ެ ބާވައެވ ް ކޮންގޮތެއ ް އެހެނ ް ދެނ ގޮތަކީ ޭ ކުރެވ ް ޙުކުމ

 .ެ ކަންކަމެވ ާ ނަފީކުރ ތައުޙީދު .ެ އަޅުކަމެވ ެ طَاُغْوُت ގ

ފުރައާްސރަ ކުރުމުން  މަލާމާތްކޮށް ކަމަކަށް (30) އިްސލާމް ީދނުގެ

ކާފަރުވާނެ

އްަޞޙާބު ނުވަތަ ް ރޫަސލާއަށ ނުވަތަ ް ޤުރުއާނަށ ނުވަތަ ް އަށ هللا

މަލާމާތްކޮށް ް ކަމަކަށ ެ އިްސލާމްދީނުގ މިނޫންވްެސ އަދި ް ބޭކަލަކަށ

ް ދެރަކޮށްލަނ ވައްޓާލަން، ު އަގ ެ ކަމެއްގ އެއިން އަދި ް ފުރައާްސރަކޮށ ަ އާޑ

ް ދީނުނ .ެ ވެއްޖެއެވ ކާފިރު ް ހަމަކަށަވަރުނ ކޮށްފިމީހާ ް މަަސއްކަތ

.ެ ބޭރުވެއްޖެއެވ

ކަންތަކަކީ ެ ދީނުގ ެ އެމީހެއްގ ވްެސ ގާތުގައި ެ މްުސިލމެއްގ ެ ކޮންމ

ް ކަންތައ މުޤައްދްަސ ެ އެންމ ު ބޮޑ ޤަދަރު ެ އެންމ އަދި ް މާތ ެ އެންމ

ޒާތުފުޅާއި  މުޤައްދްަސ ެ ގ تعاىل  اهللا  ެ ފަހ .ެ ޖެހޭނެއެވ ް ކަމުގައިވާނ

ވިޔްަސ ކަމަކާމެދު ޭ ވެވ ް ިންސބަތ ް އެކަލާނގެއަށ ނުވަތަ މެދު

މެދުވިޔްަސ ޙުކުމަކާއި ޤުރުއާނުގައިވާ ނުވަތަ ޤުރުއާނާއިމެދު ނުވަތަ

އެކަލޭގެފާނުގެ  ނުވަތަ َعَلْيِه َوَسلَّْم އާއިމެދު اهللا َصَلي اهللا َرُسْوُل އަދި

އަދި މެދުވިޔްަސ ބޭކަލަކާއި އްަޞޙާބު އަދި މެދުވިޔްަސ ބްަސފުޅަކާއި

ް މަލާމާތްކޮށ ކަމަކާއިމެދު އެއްވްެސ ެ އިްސލާމްދީނުގ ް ޖުމްލަކޮށ ނުވަތަ

ެ ދީނުގ ކަމެއްގެ އަގުވައްޓައިލައި އެއިން ގޮއްވައި، އަދި ް ފުރައާްސރަކޮށ

އެއްވްެސ ބަލައިފި ކަމެއްކަމުގައި ކަޓުމުއްލާ އަދި ާ ބޯދ ކަމަކީ އެއްވްެސ

.ެ ކިޔެއްހެއްޔެވ އަދި .ެ ނޯންނާނެއެވ ް ަސލާމަތަކުނ ް އީމާންކަނ ެ މީހެއްގ

އޭގެ  .ެ ަޝއްކެއްނެތެވ އެއްވްެސ އެކަމާމެދު .ެ ކާފިރުވާނެއެވ ު އެމީހަކ

 .ެ ކުރައްވާފައިވެއެވ އެކަލާނގެ ވަޙީ .ެ ބްަސފުޅެވ ެ اهللا تعاىل ގ ދަލީލަކީ

َوَرُسوِلِه َوآَياِتِه أَِبٱِهللا ُقْل َوَنْلَعُب َنُخوُض ُكنَّا لََيُقوُلنَّ إِنََّما َسَأْلَتُهْم ﴿َولَِئن
نَّْعُف ِإن  ِإميَاِنُكْم َبْعَد  َكَفْرُتْم َقْد َتْعَتِذُروْا  َال (٦٥) َتْسَتْهِزُءوَن ُكنُتْم
(سورة ﴾(٦٦) َكاُنوْا ُمْجِرِمَني َطآِئَفًة ِبَأنَُّهْم ْب ُنَعذِّ مِّْنُكْم َطآِئَفٍة َعن
ާ ކުރައްވައިފިއްޔ ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނާއި ުސވާލު "އަދި މާނައީ: التوبة)
ް ގޮތުނ ެ ަސމާާސގ ކަށަވަރީ ް ވީކަނ ް އަހަރުމެނ .ެ ބުނާނެއެވ ް އެމީހުނ

.ެ ކަމުގައެވ ު ބަޔަކ ހަދައިިލ ދައްކާލައި ަ ވާހަކ ް މަޖަލަށ އަދި ް ކުޅިވަރަށ

ާ ގޮއްވ ް ފުރައާްސރަކޮށ ް މަލާމާތްކޮށ ް ކަލޭމެނ ވިދާޅުވާށެވެ: ކަލޭގެފާނު

ެ އެކަލާނގ އަޔާތްތަކަށާއި އަދި ެ އެކަލާނގ އަށާއި ހާރުވާންވީ هللا އަދި

ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ނަހަދާށެވ ާ ދައްކ ޢުޒުރު ް ކަލޭމެނ ހެއްޔެވެ؟ ް ރޫަސލާއަށ

.ެ ެ." މިއެވ ކާފިރުވެއްޖެއެވ ް ކަލޭމެނ ު ކަލޭމެން އީމާންކަމަށްފަހ

ފޮތްތަކާއި ތަފީްސރު މްަޝހޫރު ަސބަބެއްކަމުގައި ބާވައިލެއްވުނު ް މިއާޔަތ

އާއި  َكعُب  بن އާއި حممد ُعمر  إْبُن ފޮތެއްގައި ޙަދީޘް  އެތައް  އަދި

 .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ عنهم ގ اهللا رضي أسلم އާއި قتادة بن َزْيد
ވަޑައިގެންނެވި  ް َتُبْوُك ހަނގުރާމައަށ َوَسلَّْم َعَلْيِه اهللا َصَلي َرُسْوُل اهللا
މުނާފިޤުންތަކެއްވްެސ ތިބި ް ހެދިގެނ ކަމުގައި ް މުއުމިނުނ ލްަޝކަރުގައި

َعَلْيِه اهللا َصَلي اهللا َرُسْوُل  ދީނަށާއި އިްސލާމް  އެމީހުން   .ެ ތިއްބެވ

އެފަރާތްތަކަށް  ރުޅިއައިްސ ެ ބޭކަލުންދެކ އްަޞޙާބު އަދި َوَسلَّْم އަށާއި
.ެ ކަމުގައިވެއެވ ތިބޭ އެދިއެދި ް ިނކަމެތިކަމަށ ދެރަކަމާއި

ް ވިަނކޮށ މަޑުކުރައްވާފައި ލްަޝކަރު މަންޒިލެއްގައި ކޮންމެވްެސ ެ ދެންފަހ

َصَلي اهللا َرُسْوُل  ާ ޖަމަޢަވެލައިފ ް އެއްތަނަކަށ ް މީހުނ ެ މިމުނާފިޤުންގ

ހުތުރު  މަލާމާތްކޮށް  ް ބޭކަލުންނަށ َوَسلَّْم އަށާއި އްަޞޙާބު َعَلْيِه اهللا
َصَلي َرُسْوُل اهللا .ެ ފަށައިފިއެވ ް ކިޔާނ ް އެމީހުންނަށ ް އެމީހުނ ް ބްަސތައ

ިންސބަތުގައި އެމީހުން ބިުނ  ެ َوَسلَّْم އާއި އްަޞޙާބު ބޭކަލުންގ َعَلْيِه اهللا
ُبُطْوَنا َأْرَغُب َهُؤَالِء ُقرَّائَنا ِمْثَل َرأَْيَنا "مَا .ެ މިފަދައިންވެއެވ ބައެއްބްަސ

މިޢިބާރާތް  .ެ ޢިބާރާތްތައްވެއެވ الِّلَقاِء" މިފަދަ ِعْنَد َوَال َأْجَبُن اَْلِسنَّا َوَأْكَذَب
ު ކެއުމަށްވަރ ފަދަ ް މިޤާރީނ ެ އަހަރުމެންގ މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ ތަކުގައި

ބައްދަލު ޢަދުއްވުންނާ ާ ހަނގުރާމައިގ އަދި އެހާވަރަށްބުނާ، ު ދޮގ ހުންނަ،

.ެ މިއެވ .ެ ނުދެކެމެވ ދުވަހަކުވްެސ ް އަހަރުމެނ ު ފިނޑިބަޔަކ މިހާ ވާހިނދު

ް އެމުނާފިޤުނ .ެ ބިުނކަމުގައިވެއެވ ބްަސބްަސވްެސ ް ބައެއ ް މިނޫނ އަދި

ް އެވާހަކަތައ رضي اهللا عنه بن َمالك عوُف ދިޔައިރު ް ދައްކަމުނ ަ އެވާހަކ

.ެ ވިދާޅުވިއެވ އައަްސވާފައި ް އެވާހަކަތައ ެ ދެންފަހ .ެ އިންނެވިއެވ އިވޭފަށުގައި

ކަލެޔަކީ .ެ ހެއްޔެވ ް ކިއެއ އަދި  .ެ ދޮގެވ މުޅިންވްެސ ކަލޭތިޔަބުނީ

اهللا َصَلي َرُسْوُل اهللا ް އަހުރެނ ަ ތިޔަވާހަކ ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ މުނާފިޤެކެވ

 .ެ ދަންނަވާނަމެވ ް َعَلْيِه َوَسلَّْم އަށ
َوَسلَّْم  َعَلْيِه اهللا َصَلي اهللا َرُسْوُل  ވިދާޅުވެފައި ް މިހެނ އެކަލޭގެފާނު

އެކަމުގައި ް ޤުރުއާނ ވަޑައިގެންނެވިއިރު ް ދެއްވުމަށ އެޚަބަރު ް އަށ
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ު ބޭޒާރ ް އެމީހުނ ބާވައިލައްވައި ް އާޔަތ އިްސވެދިޔަ .ެ އިްސވެއްޖެއެވ

َصَلي އައިްސ َرُسْوُل اهللا ެ މުނާފިޤުކަލޭގ ދެއްކި ަ އަދި އެވާހަކ .ެ ވެއްޖެއެވ

އޭނާ  .ެ ދައްކައެވ ބަހަނާ ވެރިވެފައި ު ޢުޛުރ އަރިހުގައި َوَسلَّْم  َعَلْيِه اهللا
ވަރުބިަލކަމާއި  ެ ދަތުރުގ ް އަހުރެމެނ އެއީ .ެ اهللا އެވ َرُسْوُل ޭ އ .ެ ދަންނަވައެވ

.ެ ވާހަކައެކެވ މަޖަލަކަށް ދައްކައިިލ ް ކޮށްލަން ވެގެނ ަ ކުޑ ް އުނދަގޫތައ

ދަތުރުފުޅު  ް َوَسلَّْم އެމަންޒިލުނ َعَلْيِه اهللا َصَلي َرُسْوُل اهللا ު އޭރ އަދި

ް ކުރިޔަށ ް މަޑުމަޑުނ ް އަރާވަޑައިގެނ ް މައްޗަށ ު ޖަމަލުކޮޅ ް ފައްޓަވަންވެގެނ

َعَلْيِه اهللا َصَلي َرُسْوُل اهللا ެ އެމުނާފިޤުކަލޭގ އަދި .ެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވ

ް ހިފަހައްޓައިގެނ ވާފަށުގައި އިެލފައިވާ ލަގަނުގައި ެ ޖަމަލުކޮޅުގ ެ َوَسلَّْمގ
ނަމަވްެސ .ެ އެދުނެވ ް މަޢާފަށ ދައްކައި ބަހަނާ ޢުޛުރާއި އެފަދައިން ެ ހުރ

ހަމައެކިަނ ﴿أَِبٱِهللا َوَسلَّْم ވިދާޅުވީ َعَلْيِه اهللا َصَلي َرُسْوُل اهللا އެހިނދު

.ެ މިއާޔަތެވ التوبة:٦٥) (سورة َتْسَتْهِزُءوَن﴾ ُكنُتْم َوَرُسوِلِه َوآَياِتِه
ހާރުވާންވީ އަދި ް މަލާމާތްކޮށ ް ފުރައާްސރަކޮށ ް ކަލޭމެނ "އެބަހީ:

ް ރޫަސލާއަށ ެ އެކަލާނގ އަދި ތަކަށާއި ް އާޔަތ ެ އެކަލާނގ އަށާއި هللا

.ެ މިއެވ " . . ހެއްޔެވެ؟.

އެކަލޭގެފާނު ް ދިމާއަށ އެމީހާއާއި ް އެއްޗެއ އެއްވްެސ އިތުރު ެ މީގ

.ެ ކަމުގައިވެއެވ ާ ނުލައްވ ބައްލަވާވްެސ އަދި .ެ ވިދާޅުނުވެއެވ

ގޮތުގައި ާ ބަޔާންވ އެނގި ް ބްަސފުޅުނ ަ ަޞރީޙ ެ އާޔަތުގ އިްސވެދިޔަ

އަދި ް ރޫަސލާއަށ ެ އެކަލާނގ ނުވަތަ ް ފޮތަށ ެ އެކަލާނގ ނުވަތަ ް އަށ هللا

މަލާމާތްކޮށް ކަމެއްގައި އެއްވްެސ ާ ިންސބަތްވ ް އެކަލާނގެއަށ ނުވަތަ

ކާފަރު ކިޔްަސ މްުސިލމެކޭ  މީހަކީ ެ ކޮންމ ހަދައިފި ފުރައާްސރަކޮށް 

ެ ދީނުގ ް ެ. އިްސލާމ ަޞރީޙަ ބްަސފުޅުންނެވ ެ ެ. އާޔަތުގ މީހެކެވ ެ ވެއްޖ

އެއްވްެސ އެއިން .ެ ކަންކަމެވ ާ ިންސބަތްވ ް އަށ هللا ކަމަކީ ެ ކޮންމ

ކަނޑައެޅިގެން  إسِتحَقار ކުރުމަކީ ް ފުރައާްސރަކޮށ ް މަލާމާތްކޮށ ް ކަމަކަށ

.ެ ކަމެކެވ ެ ކާފަރުވާނ ު އެމީހަކ

ބުރުގާއަޅައި ް އަންހެނުނ ް މިޘާލަކަށ ހުރިއިރު މިހިާސބުގައި ް މިކަނ

ބަހައްޓާ ތުބުޅި ހަދާމީހުންނާއި ް މަލާމާތްކޮށ ް އެކަމަށ ާ ިނވައިވީމ

ެ ތިމާގ ް މައްޗަށ ެ މަލާމާތްކޮށް ހަދާމީހުންނާއި ތަބިކީަށގ ް ފިރިހެނުންނަށ

ް ކޮށްގެނ ް ވައްކަނ ހަދާމީހުންނާއި، ް ދިމާކޮށ ާ އެކަމ އުފުލީމާ ް ހެދުނ

ު ފާޑ ް އެކަމަށ ެ ބުނ ކަމުގައި ް ހުތުރެއ ިލބޭ ް މުޖްތަމަޢަށ އަތްކެޑުމަކީ

ް ޙުކުމަކަށ ހިމެނޭ އެއްވްެސ ދީނުގައި ދެން މިހެންގްޮސ މީހުންނާއި ކިޔާ

އެބަ ް ގޮތެއ ެ ނުވަންނާނ ް ތެރެއަށ ެ މިޙުކުމުގ ު މީހަކ ެ ކޮންމ ފާޑުކިޔާ

ހަދައި ް ޤަވާޢިދުތައ ް އިދިކޮޅަށ ާ ޙުކުމްތަކ އެފަދަ އަދި .ެ އޮތްބާވައެވ

ިނޔާ ް ބޭކަލުނ ތިޔަ ފަރާތްތަކާމެދު ބާރުހުރި ާ ކުރަމުންގެންދ ތަންފީޛު

.ެ ބޭއްވީމެވ ް އަޅުއްވަނ ކަނޑަ

ެ ނަފުްސގ ާ ހަވ ޖާހިލުކަމާއި ެ ތިމާމެންގ .ެ އަޚުންނޭވ ް މްުސިލމ އޭ

ބޮޑެތި ް ކުރުމީ ވަރަށ ފަރުވާކުޑަ  ް ތަކަށ ް ޙުކުމ ދީނުގެ  ބާރުގަދަކަމުން 

ް މަލާމާތްކޮށ ކިޔައި ު ފާޑ ް ޙުކުމްތަކަށ ެ ދީނުގ ު އެޔާއެކ އަދި .ެ ފާފައެވ

.ެ ކަމެކެވ ެ ބޭރުވާނ ތިމާ ބޭރުފާރުންވްެސ ެ ދީނުގ .ެ ފާފައެވ ް ޑަބަލ ހެދުމީ

(ނިުނމޭ) باِهللا والعياذ

ް ިމފަދަކަންތައްތައ ހިނގާ ތެރޭގައި އެބައިމީހުންގެ އުޅުނުކަމުގައިިވޔްަސ ނުބައިކަންތައްތައްކޮށް އަހުލުވިެރން ރަށެއްގެ "އެއްވްެސ

ރަްސކަލާނގެ ކަލޭގެފާނުގެވިެރ ު ހިނދަކ މަަސއްކަތްކުރާހާ އެބައިމީހުން ކުރަން އިްޞލާޙު ޢަމަލުތައް މީްސތަކުންގެ ހުއްޓުވައި

(117 (ހޫދު: ނުކުރައްވާނެއެވެ." ް ނެިތއެއ އެބައިމީހުން
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اهللا އެއްކައުވަންތަކުރުން (8)
އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ޢަލީ

ޑިެސމްބަރު 2005 ގެ ދަރުމައާގުޅޭ)

٣١- ިމއުއްމަތުގެ ބައެއް މީހުން ޔަހީޫދންނާއި ނަާޞރާިޢންނާއި ތަބާވެގެން 

ބުދަށް އަޅުކަން ކުރާނެ.

ަޝއްކެއްހުރި  ިޝރުކުކުރާކަމީ  މީހުން  ނާަޞރާއިންގެ  ޔަހޫދީންނާއި 

ެ. މިއުއްމަތުގެ މީހުންވްެސ އެމީހުންނާއި އެކަމުގައިވެ ްސ  ކަމެއް ނޫނެވ

.ެ ތަބާވާނެއެވ

މި  ނަމަވްެސ   .ެ ބޮޑުފާފައެވ އެންމެ  ކުުރުމަކީ  ިޝރުކު   

 .ެ ނޫނެވ ކަމެއް  ަޝއްކެއްހުރި  އޮންނާނެކަމީ  އެކަން  އުއްމަތުގައިވްެސ 

ހަމައެކިަނ ދުލުކޮޅުންނޭ ބުނާގޮތަށް َالإَِلَه ِإالَّاُهللا ކިޔައިލުމުން ިޝރުކުން 
ތިމާއީ    .ެ ހީތަކެކެވ ކުށް  ހީތަކަކީ  ހީކުރާމީހުންގ  ަސލާމަތްވީކަމަށް 

ކުރިނަމަވްެސ  ޢަމަލުތައް  އިދިކޮޅު  ތައުޙީދާއި  ބުނެފައި  އިްސލާމެކޭ 

ބާޠިލު  ލަފާކުރުމީ  ކަމަށް  ދެމިހުންނާނެ  މަތީގައި  އިްސލާމްދީން 

.ެ ޢަޤީދާއެކެވ

ބުދަކީ هللا ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް ޢާއްމުކޮށް   

ެ. އެއީ ހިލަގަނޑެއްކަމަކު، ގަހެއްކަމަކު، އާދަމުގެ ދަރިއެއްކަމަކު،  ކިޔާނަމެކެވ

މީހެއްކަަމަކު  ނުލަފާ  ނުވަތަ  އަދި  މީހެއްކަމަކު  މާތް  ާޞިލޙު  އަދި 

ފަދައިން هللاގެ  ެ. އަޅުކަމަކީ ކުރިންވްެސ އެގިފައިވާނޭ  ފަރުވާލެއް ނެތެވ

ވެވުނު  އެއަޅުކަން  ކޮށްފިނަމަ  އަޅުކަން  ފަރާތަކަށް  ެ. هللا ނޫން  ޙައްޤެވ

ބުދަށް  ކުރިމީހަކުވާނީ  އެއަޅުކަން  އަދި   .ެ ބުދެއްކަމުގައެވ ފަރާތެއްވާނީ 

ބޭރުވެ  އިްސލާމްދީނުން  އެމީހަކު  އަދި   .ެ މީހެެއްކަމުގައެވ އަޅުކަންކުރި 

ކުރާނެ  ހުރުމަކުން  ިންސބަތްވެގެން  އިްސލާމްދީނަށް  އަދި   .ެ ދާނެއެވ

މުނާފިޤުންނާއި  ކިތައް  ެ. ކިތައް  ނެތެވ އޭނާއަކަށް  އެއްވްެސ ފައިދާއެއް 

ިންސބަތްވެގެން  އިްސލާމްދީނަށް  މުލްޙިދުންނެއް  މްުޝރިކުންނާއި 

ކަުރާނެ  ހްުސނަންތަކަކުން  ނެތް  ޙަޤީޤަތެއް  އެއްވްެސ  އުޅޭހެއްޔެވެ؟ 

.ެ އެއްވްެސ ފައިދާއެއް އޮންނާނެ ބާވައެވ

އެ  ތަބާވެގެން  ޢަމަލުތަކަށް  ޔަޙޫދީންގެ  ނާަޞރާއިންނާއި   

އުއްމައްމަތް ތަކުގައި އެބައިމީހުން ކޮށްއުޅޭ ހުރިހާކަމެއް އާދެ! ނުބައި 

ހުރިހާ ކަމެއްގައި މިއުއްމަތުގެ މީހުންވްެސ ބައިވެރިވެ ތަބާވާނެ ވާހަކަ 

.ެ َرُسوُل اهللا b ނުހަނު ާސފުކޮށް ަޞރީޙަކޮށް އަންގަވާފައި ވެއެވ
ِة َحتَّى َلْو َدَخُلوا ُجْحَر  ِة ِباْلُقذَّ "لََتتَِّبُعنَّ ُسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َحْذَو  اْلُقذَّ

َضبٍّ َلَدَخْلُتُموُه" َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللا، اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى؟ َقاَل: "َفَمْن؟" 
(رواه البخاري) މިބްަސފުޅުގައި އެކުލެވިގެންވާ މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން 
އިްސވެދިޔަ އުއްމަތްތަކުގެ ގޮތްތަކާއި އޫުޞލުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުންވްެސ 

ެ. ހަމަ ބަރާބަރަށް  ެ. އެރޮގުން އެބައިމީހުންނާއި ވާދަ ކުރާނެއެވ ތަަބާވާނެއެވ

 .ެ ެ. ކޮޕީކުރާނެއެވ ތަބާވާނެއެވ ެސންޓަށް  ެސންޓުން  އަކުރަށް  އަކުރުން 

ވަންނަމަވްެސ އެމީހުންނާ  ހަރަށް  َضبُّ އެއްގެ  އެހެންގްޮސ އެމީހުން 

 .ެ ވަންނާނެއެވ އެހޮރަށް  ގްަޮސ  ކަލޭމެންވްެސ  ގޮތުން  ތަބާވުމުގެ 

ޔަހޫދީންނާއި  ތިޔަވިދާޅުވަނީ   .ެ ދެންނެވިއެވ ބޭކަލުން  އްަޞޙާބު  ދެން 

އެެހެން  ދެން   .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެކަލޭގެފާނު  ވާހަކަތޯއެވެ؟  ނާަޞރާއިންގެ 

ނާަޞރާއިންގެ  ޔަހޫދީންނާއި  އެއީހަމަ  އެބަަހީ  ކޮންބައެއްހެއްޔެވެ؟ 

.ެ ވާހަކައެވ

ތެރެއިން  ޙަދީޘްތަކުގެ  ފައުޅުވާ  އަލާމާތް  ُنُبُوهَّގެ  މިޙަދީޘަކީ   

އަހަރުގެ  ަސތޭކަ  އެތަކެއް  މީގެ   .ެ ޙަދީޘްއެވ އެއް  އަަސރުގަދަ  އެންމެ 

ޔަޤީނުންވްެސ  ދެއްވުމަކީ  ބަޔާންކޮށް  ހިގާނޭކަންތައް  މިހާރު  ކުރިން 

އަދި  އިަލގަދަ  ަޞއްޙަކަމުގެ  ރޫަސލުކަން  ނަބީކަމާއި  އެކަލޭގެފާނުންގެ 

.ެ ފައުޅުކަންބޮޑު ދަލީލެކެވ

މިތިބީ  އިްސލާމުން  ގިނަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު  އާދެ!    

ހުރިހާ  ޢާއްމުކޮށް  ނާަޞރާއިންނަށް  ޔަހޫދީންނާއި  ފަރަގެއްނެތި  މާބޮޑު 

 .ެ ެ. ދީނުގެ ކަންތަކުގައްޔާއި ދުންޔަވީ ކަންތަކުގައެވ ކަމެއްގައި ތަބާވެގެންނެވ

ެ. ވިޔަފާރިޔާއި  ެ. ޙަފްލާތަކާއި ޕާޓީތަކުގައެވ ފޭރާންލުމާއި ކަައިބޮއި ހެދުމުގައެވ

 .ެ ެ. ހުރިހާ ކަމެއްގައެވ ެ. މިހެން ދެންވަކިން ކިޔާނެ ކަމެއްނެތެވ ގަނެވިއްކުމެވ

ެ. ދީނުގެ ކަންްކަމުގައި  ތަޢުލީމްދިނުމާއި ިސޔީާސ ކަންކަމުގައިވްެސ މެއެވ

އެމީހުންނާއި ތަބާވެވިފައިވާ ވަރަކީ އެމީހުންނަށްވްެސ ދީނީ މަޒްހަބުތަކެއް 

އެތައް  ތެރޭގައިވްެސ  އިްސލާމުންގެ  ވާފަދައިން  ތަކެއް  ފިރްޤާ  އަދި 

ތަޢުލީމް   .ެ ބައިބައިވެފައިވެއެވ އުފެދި  ފިރްޤާއެއް  އެތައް  މަޒްހަބަކާއި 

ެ. ވިޔަފާރީގައި  ދިނުމުގައި އެމީހުންގެ މުޅި ިނޒާމާއި އެމީހުންގެ މުޤައްރަރެވ

ނަމުގައްޔާއި  ލޯނުގެ  އިްސލާމުންވްެސ  ރިބާކާފަދައިން  އެމީހުން 

އެމީހުންގެ  ފޭރާންލުމުގައި   .ެ ހަދަނީއެވ ރިބާކައި  ނަމުގައި  ޚިދުމަތުގެ 

 .ެ އެފަޓްލޫނުގެ ދެފައިކުރިޔަށް މިއަދުވަނީ އިްސލާމުން ދެފައި ބާނާފައެވ

ެ. ޙަފްލާތައް ހެދުމުގައި އެމީހުންގެ އެކޭކާއި  އެމީހުންގެ ޓައީއާއި ފަެޝނެެވ



19 2006 ޖެނުއަރީ - ދަރުމަ

.ެ ަސމަުސލެވ އެއުލާ ެ އެމީހުންގ ހެދުމުގައި ކައިބޮއި .ެ އުއްބައްތިއެވ

ް އިްސލާމުނ ެ އެމީހުނަށްވުރ ް އެރޮގުނ މައިދާނުގައި ިސޔީާސ

އޮތީ ގިނަމީހުންގައި ެ އިްސލާމުންގ .ެ ފެނެއެވ އިްސކަމުގައި ް ކުޑަތަންކޮޅެއ

.ެ ހްުސނަމެކެވ ް ނެތ ް ޙަޤީޤަތެއ ހަމަ

ހުރިހާ  ް ޢާއްމުކޮށ ވަނީ  b اهللا َرُسوُل ނަމަވްެސ   

ް ތަފާތުވުމަށ ެ ޚިލާފުވ ް އިްސލާމުނ އެމީހުންނާއި ކަމެއްގައިވްެސ

ޤަވާޢިދާއި ު މޮޅ ެ ކަމެއްކުރުމުގ ެ ކޮންމ .ެ ކިއެއްތޯއެވ އަދި .ެ އަންގަވާފައެވ

ދީނުގައި ް އިްސލާމ .ެ ދެއްވާފައެވ ވަނީ އެކަލޭގެފާނު އިރާުޝދު ު ރަނގަޅ

.ެ އެބަހުއްޓެވ ް ޤަވާޢިދުތައ ެ ކުރުމުގ ް ކަމެއ އެހުރިހާ

َأَخاُف ެ. "َوإِنََّما ވެއެވ އަންގަވާފައި ޙަދީޘެއްގައި ް އެހެނ އަދި  

َيْوِم إَِلى ُيْرَفْع َلْم ْيُف السَّ َعَلْيِهُم َوَقَع َوِإَذا اْلُمِضلِّْيَن ة اَألِئمَّ ُأمَِّتْي َعَلى
َوَحتَّى ُأمَِّتْي ِباْلُمْشِرِكْيَن ِمْن َحيٌّ َيْلَحَق َحتَّى اَعُة السَّ َتُقوُم َوَال اْلِقَياَمِة

މާނައީ:  صحيحه)  يف الربقاين  (رواه ْاَألْوَثاَن"  ُأمَِّتي ِمْن ِفَئاٌم ُتْعَبُد
ާ ވަޑައިގަންނަވ ް ބިރުފުޅުގެނ ެ އެންމ ް އުއްމަތަށ ެ "ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ

ެ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ އަދި .ެ މެދުގައެވ އިމާމުންނާއި ާ މަގުފުރައްދ ކަމަކީ

ާ ދުވަހ ް ޤިޔާމަތ އުފިުލއްޖެއްޔާ ކަނޑި މެދުގައި ެ މީހުންގ ެ އުއްމަތުގ

ެ ކަލޭގެފާނުންގ ް ތިމަނ އަދި .ެ ތިރިނުވާނެއެވ އެކަނޑި ހަމައަށްވްެސ

ް މްުޝރިކުންނާއި ގުޅިއްޖައުމަށްދާންދެނ ު ޖަމާޢަތެއްގެ ބަޔަކ ް އުއްމަތުނ

ް ބުދަށ ް ބޮޑުބަައިގަނޑެއ ެ މިއުއްމަތުގ އަދި .ެ ނުވާނެއެވ ް ޤިޔާމަތެއ

ް ޤިޔާމަތ އެބަހީ .ެ ދާންދެން ޤިޔަމަތްޤާއިމް ނުވާނެއެވ ް ކޮށްފުމަށ ް އަޅުކަނ

".ެ ކުރާނެއެވ ް އަޅުކަނ ް ބުދަށ ް މީހުނ ް ބައެއ ެ މިއުއްމަތުގ ޤާއިމުވުމުގެކުރިން

.ެ މިއެވ

މިއުއްމަތަށް  އެގޭގޮތުގައި އޮޅުމެއްނެތި ް ބްަސފުޅުނ އިްސވެދިޔަ  

އަދި .ެ ކުރާނެއެވ ް އަޅުކަނ ް ބުދަށ އިްސލާމުންވްެސ ް ބައެއ ކިޔާ ް ަޝހާދަތ

.ެ ނޫނެވ ް ކިޔާނަމެއ ހެދީމާ ް ކޮށައިގެނ ހިލައިން ް ކޮންމެހެނ ހަމަ ބުދަކީ

ެ ކޮންމ ޭ އަޅުކަންވެވ هللا ފިޔަވައި ެ. ޢާއްމުކޮށް ހުރެއެވ ް ގޮތްގޮތަށ ބުދުއެކި

ހިލަގަނޑަކްަސ، އެއީ .ެ ކިޔޭނެއެވ މާނަ ެ ބުދުގ ަޝރީޢަތުގައި ް އެއްޗަކަށ

އެކަމުގެ ތަފީްޞލު .ެ ހަމަހަމައެވ މީހަކްަސ އަދި ގަހަކްަސ، ގެރިޔަކްަސ

.ެ ކުރުކޮށްލުމަށެވ ޤްަޞދުގައި ެ ކުރުމުގ ޛިކުރު މަޤާމެއްގައި ް އެހެނ އަދި

واهللا أعلم

އަޅުކަންކުރުން ޤަބުރުކައިީރގައި -٣٣

ް ޚާޢަްޞކޮށ .ެ ކަމެކެވ ް ޙަރާމ އަޅުކަންކުރުމަކީ ް هللاއަށ ކައިރީގައި ު ޤަބުރ

މާތްކަމާއި ެ މީހެއްގ ގޮތުން ނުވަތަ ޤަބުރުގައިވާ ެ ހިތުމުގ ް މާތްކޮށ ް ޤަބުރަށ

ކުރާނަމަވާނީ ް އަޅުކަނ ް ގޮތުނ ެ ިލބިގަތުމުގ ްް ބަރަކާތ ް މަތިވެރިކަމުނ

.ެ ިޝރުކަށެވ

ކަންތައްހުރީ  ޭ ކުރެވ ކައިރީގައި ު ޤަބުރ .ެ ދަންނައެވ  

މަނާ ކަންތަކާއި ާ ހުއްދަވެގެންވ ަޝރީޢަތުގައި އެއީ .ެ ދެވައްތަރަކަށެވ

.ެ ކަންތަކެވ ަ ވެގެންވ

ކަންތަކަކީ: ާ ހުއްދަވެގެންވ ަޝރީޢަތުގައި (١)

ނަަމަވްެސ .ެ ކުރުމެވ ް ޒިޔާރަތ ް ޤަބުރަށ ފަދައިން ާ ހުއްދަކުރ ް ަޝރީޢަތ އެއީ

ް ޒިޔާރަތ ް ޤަބުރަކަށ އެރަށުގައިވާ ރަށަކަށް  ް އެހެނ ް ނޫނ ް ތިމާހުރިރަށ

.ެ ނޫނެވ ް ހުއްދައެއ ް ދިއުނ ް ހަދައިގެނ ދަތުރު ް ކުރަނ

ޤަބުރްުސތާނަށް  ް ވުމުގެގޮތުނ ތަބާ ް ުސއްނަތަށ ެ ފަހ  

ޫ ޢަފ ލެއްވުމަށާއި ް ރަޙްމަތ ް އަހުލުވެރިންނަށ ެ އެތާގ ް ޒިޔާރަތްކޮށ

ު މޮޅ ކުރުމީ ާ ދުޢ އެދި ް ފުއެްސވުމަށ ަ ފާފ ެ އެމީހުންގ ކުރެއްވުމަށާއި

ެ އިޙާްސންތެރިވ ނަފަްސށް ެއަމިއްލަ ތިމާގ ު އެޔާއެކ .ެ ކަމެކެވ ާ އިތުރުވެެެގެންވ

.ެ ހުއްްޓެވ ިލބިގަތުންވްެސ َوْعُظ ޢިބްރަތާއި ް ހަނދާންކޮށ ް އާޚިރަތ

ް ކަންތައްތައ މަނާވެގެންވާ ަޝީރޢަތުގައި (2)

ހުރީ ް ކަންތައްތައ ާ މަނާވެގެންވ ކުރުމުގައި ް ޒިޔާރަތ ް ގަބުރްުސތާނަށ

.ެ ދެބާވަތަކަށެވ

އަދި  .ެ ބާވަތެކެވ ާ ޙަރާމްވެގެންވ އެއީ ބާވަތަކީ: ފުރަތަމަ ހ.  

އެއީ .ެ ކަންތަކެވ ެ ވާޒާތުގ ް ވީަސލަތަކަށ ެ ވިާޞލުވުމުގ ް ިޝރުކަށ

ނަމާދުކުރުމާއި އެތާ ބައްދިިލއްލުމާއި އެތަންތާ ބިނާކުރުމާއި ގަބުރުމަތީ

ބްޮސދީ މަހާނައިގައި ދުޢާކުރުމާއި ް މެދުވެރިކޮށ އަހުލުވެރިން ެ ގަބުރުގ

މިނޫންވްެސ އަދި ބްޮސދީހެދުމާއި، ތަންތާ ޒިޔާރަތްފަދަ ހެދުމާއި

.ެ ކަންކަމެވ ެ މިބާވަތުގ

ބޭނުންތައް  ެ ތިމާގ އެއީ .ެ ިޝރުކެވ ބޮޑު ބާވަތަކީ: ދެވަނަ ށ.  

ް އަހުލުވެރިންނަށ ެ ޤަބުރުގ ް ދުރުކުރުމަށ ް އުދަގޫތައ ފުއްދައިދިނުމަށާއި

ް ދުޢާކޮށ އެދި ް ބޭނުންތަކަށ ެ އާޚިރަތުގ ދިުނޔެއާއި އަދި ގޮވާދުޢާކުރުމާއި

.ެ ވައްތަރެވ ވައްތަރު ެ ިޝރުކުގ ބޮޑު ހައްތާވްެސ މިއީ .ެ ހެދުމެވ ާ ގޮވ

ެ ޒާތުގ ޭ އެދ ކިބައިންވްެސ  ބުދުގެ  މީހުން  އަޅުކަންކުރާ  ބުދަށް  އެެއީ

ާ އަޅުކަންކުރ ް އަދިބުދަށ މީހުންނާއި ާ ކަންތައްކުރ އެފަދަ .ެ ކަންކަމެވ

.ެ ތަފާތެއްނެތެވ އެއްވްެސ މީހުންނާއި

ް އަޅުކަންކުރުނ ގާތުގައި  ެ އޭގ އަދި ބިނާކޮށްފައި ޤަބުރުމަތީ  ެ ފަހ

ް ބްަސފުޅުތައ ވިދާޅުވެފައިވާ b اهللا َرُسوُل ާ މަނާކުރައްވ ާ ނަހީކުރައްވ

.ެ ގިނަގުނައެވ

އަރިހުން  ެ ގ عنها  اهللا رضى َعاِئَشُة ގައި اْلُبَخاري َصِحْيُح  

ދެކެވަޑައިގެންނެވި ޙަބްުޝކަރައިން عنها رضىاهللا َسْلَمة أمُّ .ެ ރިވާވެެގެންވެއެވ
َرُسوُل ަ ވާހަަކ ެ ފޮޓޯތަކުގ ޫޞރަތަކާއި އެތާހުރި އަދި ވާހަކަައާއި ެ ފައްޅިއެއްގ

.ެ ކުރެއްވިއެވ ް ޙަދީޘ އެހިނދު ެ ފަހ .ެ ދެންނެވިއެވ އެކަމަނާ ް bއަށ اهللا
َقْبِرِه َعلى اِلُح َبَنْوا الصَّ اْلَعْبُد َأِو اِلُح الصَّ ِفْيِهم الرَُّجُل َماَت ِإَذا "ُأولَِئَك
َفَهُؤَالِء اِهللا ِعْنَد اْلَخْلِق ِشَراَر ُأولَِئَك َوَر، الصُّ ِتْلَك َوَصوَُّروا ِفْيِه َمْسِجًدا

مسلم) މާނައީ:  (رواه التََّماِثْيِل" َوِفْتَنَة اْلُقُبوِر ِفْتَنَة اْلِفْتَنَتْيِن: َبْيَن َجَمُعوا
ާޞިލޙު ނުވަތަ ު މީހަކ ާޞިލޙު ތެރެއިން ެ އެމީހުންގ "އެމީހުންނަކީ

ް މިްސކިތެއ މަތީގައި ެ ޤަބުރުގ އޭނާ ް އެމީހުނ މަރުވެެއްޖެއްޔާ ު އަޅަކ

އެމީހުންނަކީ .ެ ބައެކެވ ާ ޫޞރަކުރަހ ެ އޭނާގ އެމިްސކިތުގައި އަދި އަޅައި

 .ެ ވެގެންވާ މީހުންނެވ އެންމެ ނުބައި حضرة ގައި ެ هللاގ ެ ތަކުންކުރ ު ޙަލްޤ
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ެ ޤަބުރުގ އެއީ .ެ ބައެކެވ ޖަމަޢުކުރި ދެފިތުނަ އެބައިމީހުންނަކީ އަދި

.ެ މިއެވ ".ެ ފިތުނައެވ ެ ހެެދުމުގ ބުދު ފިތުނައާއި

އަރިހުން  ެ ގ اهللا  عبد بُن  ُجْنُد  ގައި  مسلم  صحيح  އަދި   

.ެ ޙަދީޘްއެއްގައިވެއެވ ާ ރިވާވެގެންވ

َفَال َأَال َمَساِجَد، أَْنِبَياِئِهْم ُقُبوَر َقْبَلُكْم َكاُنوا َيتَِّخُذوَن َكاَن َمْن َوِإنَّ "َأَال
مسلم) މިބްަސފުޅުގެ  َذِلَك" (رواه َعْن أَْنَهاُكْم َفِإنِّْي َمَساِجَد اْلُقُبوَر َتتَِّخُذوا
ކުރީގައި ެ ތިޔަބައިމީހުންގ ް ހަމަކަށަވަރުނ އަދި .ެ "ދަންނާށެވ މާނައީ:

ް މިްސކިތްތަކެއ އެއީ ް ޤަބުރުތައ ެ ނަބީބޭކަލުންގ ް އެމީހުނ ް އުޅުނުމީހުނ

ް ފަހެ ތިޔަބައިމީހުނ .ެ ދަންނާށެވ .ެ ވިއެވ ކަމުގައި ހަދައި އުޅުނު ކަމުގައި

ް އަޅުކަނ އެތަންތާ .ެ މިްސކިތްތަކެއް ކަމުގަައި ނުހަދާށެވ އެއީ ް ޤަބުރުތައ

.ެ މިއެވ ".ެ ނަހީކުރަމެވ ް އެކަނ ް ތިޔަބައިމީހުންނަށ ް އަހުރެނ .ެ ނުކުރާށެވ

.ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ ގ عنه اهللا رضى مسعود އަދި إبن  

َيتَِّخُذوَن َوالَِّذْيَن َأْحَياٌء َوُهْم اَعُة السَّ َمْن ُتْدِرُكُهْم النَّاِس ِشَراِر ِمْن "ِإنَّ
ު "އެބަޔަކ މާނައީ: صحيحه) يف َحاِتم أَُبو (رواه َمَساِجَد" اْلُقُبوَر
އަދި މީހުންނާއި ާ ޤާއިމްވ ް ޤިޔާމަތ ް މައްޗަށ ެ އެބައިމީހުންގ ދިިރިތިއްބާ

އެބަހީ މީހުންނާއި ާ ހަދ ކަމުގައި ް މިްސކިތްތަކެއ އެއީ ް ޤަބުރުތައ

ނުބައި ެ އެންމ ެ މީްސތަކުންކުރ މީހުންވަނީ ޭ އުޅ ް އަޅުކަންކޮށ އެތަންތާ

.ެ މިއެވ " .ެ ތެރެއިންނެވ ެ މީހުންގ

މަތީ  ޤަބުރު ބަޔާންވަނީ އެނގި ް ބްަސފުޅުތަކުނ އިްސވެދިޔަ  

އަދި ކަމެއް ކަމާއި ް ޙަރާމ ް ކަނޑައެޅިގެނ ހެދުމަކީ ް ބިނާއެއްކޮށް ޒިޔާރަތ

މަނާކުރައްވާފައިވާ ާ ނަހީކުރައްވ ް ބޮޑަށ ް ވަރަށ b اهللا َرُسوُل އެެއީ

އަދި ތިމާދުންޔަވީ ފަރާތުން  ެ މީހެއްގ އަދި އެޤަބުރުގައިވާ .ެ ކަމެއްކަމެވ

ް ިޝރުކުކުރުނ ް ކަނޑައެޅިގެނ އެއީ އެދޭނަމަ ް ބޭނުންތަކަށ އުޚުރަވީ

.ެ ކަމެވ

އްަޞލު  ެ ޖެހުމުގ ު ގައ މަހާނަ ދެކޮޅުގައި ެ މަހާނައިގ .ެ ދަންނައެވ  

.ެ ފެނެއެވ ފަރާތުން ކަމުގައި ް ކްރިްސިޓޔަނުނ ނަގައިފައި މިވަނީ ދިވެހިން

.ެ އެބާވަތުގެ އަަސރުފެނެއެވ ް ފާޑުފާޑަށ ް ކްރިްސިޓޔަނުންގެ ޤަބުރްުސތާނުނ

ޚިލާފުވުމަކީ ކްރިްސިޓޔަނުންނާއި ޔަހޫދީންނާއި އެބަހީ އެމީހުންނާއި ެ ފަހ

(ނިުނމޭ) .ެ އްަޞލެވ ް އެއ ެ އިްސލާމްދީނުގ
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اهللا އެއްކައުވަންތަކުރުން (9)
އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ޢަލީ

(ޖެނުއަރީ 2006ގެ ދަރުމައާ ގުޅޭ)

اِلِحْيَن (١) (٣٣) الُغُلّو ىف الصَّ
ހައްދު  ކުރުމުގައި  ކިއުމާއި ތަޢީްރފު  މަދަޙަ  މީހުންނަށް  މާތް صاِلح 

ފަހަނައަޅައިގެން ިދއުން

ންނާއި  صاِلح  އްަޞލަކީ   ފެށުމުގެ  ކުރަން  އަޅުކަން  ބުދަށް  ފަހެ 

ހިތުމާއި  މާތްކޮށް  ކިއުމާއި  މަދަޙަ  މީހުންނަށް  މާތް  ވަލީވެރިންނާއި 

އެމީްސމީހުންގެ   .ެ ދިއުމެވ ފަހަނައަޅައިގެން  ޙައްދު  ކުރުމުގައި  ތަޢްރީފު 

އަޅުކަންކުރަން  ބުދަށް  ފަހެ   .ެ ގެންދިއުމެވ މައްޗަށް  ފެންވަރަށްވުރެ 

އެކަންވީގޮތަކީ   .ެ ޒަމާނުގައެވ ގެ  الّسالم  عليه  ُنوح  ފެށުނީ  ފުރަތަމަ 

ެ. އެމީހުންނަކީ  އެޤައުމުގައި ވަރަށް ތަޤްވާވެރި ާޞިލޙުމާތް ބަޔަކު އުޅުނެވ

 .ެ އެހެންމީހުންނަށް ކިޔަވައިދީ ހެޔޮ ނޭަޞޙަތްދީ އުޅުނު އެދުރުން ތަކެކެވ

ެ. އެއީ َودُّ  އެމީހުންގެ ނަންތައް ކީރިތި ޤުުރުއާނުގައި ބަޔާންވެގެން ވެއެވ
މިމީހުން   .ެ އެވ َنْسر  އަދި  އާއި  َيُعْوُق  َيُغْوُث އާއި  ُسَواُع އާއި  އާއި 

 .ެ ވެފައިވަނީ އެހެން މީހުން إقتداءވެ ތަބާވާ އިމާމުންތަކެއް ކަމުގައެވ
ދެންފަހެ މިމީހުން މަރުވެ ދިއުމުން އެމީހުންގެ ދަރިވަރުންނާއި   

އެމީހުންނަށް ތަބާވީ އެންމެން އެކަމާމެދު ހިތާމަކޮށް އެމީހުންގެ މާތްކަމާއި 

މޮޅުކަމާއި ތަޤްވާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކައި މަދަޙަ ކިޔައި ތަޢުރީފުކުރަން 

.ެ ފަށައިފިއެވ

 .ެ ފަހަނައަޅައި ދާންފަށައިފިއެވ ކިޔުމުގައި ހައްދު  އަދި މަދަޙަ   

ދަރިވަރުންނަށް  އެމީހުންގެ  ބަލައިފާ  ދަނޑިވަޅު  ަޝއިޠާނާ  އެވަގުތު 

ޫސރަ  އެއްޗަކުން  ިސފައިގާ  އެދުރުންގެ  ކަލޭމެންގެ  ވްަސވްާސދިނީ 

ހަދާފައި ބެހެއްޓީމާ އޫެސރަތައް ފެންނަހިނދު އެ އެދުރުންގެ އަޅުވެތިކަމާއި 

ހީވާގިވެފައި  އަޅުކަންކުރާއިރު  ތިމާމެން  ހަނދާންވެފައި   ތަޤްވާވެރިކަން 

މިވްަސވްާސ  ަޝއިޠާނާ   .ެ އަންނާނެކަމަށެވ އިޚްލްާޞތެރިކަން  އިތުރު 

ދިނުމުން ދަރިވަރުންގެ ހިތުގައި މިކަމުގެ ޚިޔާލު ގަދަވެ އެެއީ ތެދެއްކަމުގައި 

ފިެނ އެންމެފަހުން އެެއިން ކޮންމެ އެދުރުބޭކަލެއްގެ ިސފައިގާ ޫސރައެއް 

ހަދައި އެބޭކަލުން ދިުނޔޭގައި އުޅުނުއިރު ކިޔަވައިދޭން ތިބޭ ތަންތާގައި 

ެ. އެކަމަކު މިޫސރަތައް ހެދިމީހުން މިތަކެއްޗަށް އަޅުކަމެއް  ބަހައްޓައިފިއެވ

 .ެ ނުކުރެއެވ

މަރުވެގްޮސ ޢިލްމުވެރިކަން  މިދަރިވަރުންތައް  އޭގެފަހުން  ދެން   

މަދުވެ، ވީނުވީނޭގޭ ހިާސބަށް ތާރީޚުވްެސ ހަނދާން ނެތުމުން އެވަގުތު 

ަޝއިޠާނާ  އަލުންވްެސ  ހިތްތަކަށް  އުޅުނުމީހުންގެ  އެޤައުމުގައި 

ޔަޤީންކޮށްދިނީ  އެމީހުންނަށް  އޮެސރު   .ެ ވައްދައިފިއެވ ވްަސވްާސތައް 

މިތިބަ  އުޅުނީ  އަޅުކަންކޮށް  ކާބަފައިން  ކަލޭމެންގެ  އިްސވެދިޔަ 

މީުޞބާތްފަދަ  ބަލާ  އަދި  އެދުމާއި  ވާރޭފެނަށް   .ެ ކަަމަށެވ ޫސރަަތަކަށް 

 .ެ ކަމަށެވ ކިބައިން  އެތަކެތީގެ  އެދެންވީ  ަސލާމަތްވުމަށް  ކަންކަމުން 

ގަދަވެ  ވްަސވްާސތައް  ތަކާއި  މިޚިޔާލު  މިބައިމީހުންނަށް  ދެންފަހެ 

އެންމެފަހުން އެތަކެއްޗަށް އިޙްތރިާމްކޮށް ޤަދަރުކޮށް ވާރޭފެނަށް އެދުމާއި 

އަދި މިނޫންވްެސ ތިމާމެންގެ އެކިއެކި ބޭނުންތައް ފުއްދައި ދެއްވުމަށް 

ެ. އަދި އެއީ ތިމާމެނާއި هللا އާއި  އެތަކެތީގެ ފަރާތުން އެދެން ފަށައިފިއެވ

 .ެ ދެމެދުގައިވާ ަޝފާޢަތްތެރިންތަކެއް ކަމުގައި އެބުދުތައް ހަމަޖައަްސއިފިއެވ

ކުރަން  އަޅުކަންވްެސ  އެތަކެއްޗަށް  ފިޔަވައި  هللا  އެންމެފަހުން  އަދި 

.ެ ެ. ބުދަށް އަޅުކަން ކުރަން ފެށުނުގޮތަކީ އެއީއެވ ފަށައިފިއެވ

ަޝއްކެއްނެތް ގޮތުގައި މިނުރައްކާތެރި އަދި މިބިރުހުރި ކަންތައް   

ފެށުމުގެ ފެށުމެއް ކަމުގައިވީ މަދަޙަ ކިއުމާއި ތަޢްރީފު ކުރުމުގައި ُغُلو 
މާތް  ާޞިލޙު   .ެ ގެންދިއުމެވ މައްޗަށް  ފަހަނަޅާވަރަށް  ހައްދު   .ެ ކުރުމެވ

ތަޤްވާވެރި ބަޔަކަށް ތަޢްރީފުކޮށް މަދަޙަ ކިއުމުގައި ފެންވަރާއި މިންވަރު 

.ެ މަތިކުރުމެވ

تعاىل  اهللا  ގާތަށް  މިމީހުންގެ  އަޅުކަންކުރި  ބުދަށް  ދެންފަހެ   

ެ. އެމީހުންގެ ކިބައިން  ރޫަސލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވީ ނޫޙު ޢަަލައިހިއަްސލާމެވ

ބުދަށް އަޅުކަންކުރުން މަނާކުރައްވައި ނަހީކުރެއްވުމާއި އަޅުކަން ހަމައެކިަނ 

اهللا تعاىلއަށް އިޚްލްާޞތެރިކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވުމާއި ހެޔޮ ނޭަޞޙަތް 
 .ެ ދެއްވުން މަތީ އެކަލޭގެފާނު ނުވަަަސތޭކަ ފަނާްސްސއަހަރު ހުންނެވިއެވ

އެންމެފަހުން އެޤައުމުގެ ކާފަރުންކުރެ ބޮޑެތި އަދި ބާރުހުރި ަސރުދާރުންގެ 

.ެ ބަހަކަށްވީ އަންނިަނވި ބަހެވ

﴿َوَقاُلوْا َال َتَذُرنَّ آِلَهَتُكْم َوَال َتَذُرنَّ َوّدًا َوَال ُسَواعًا َوَال َيُغوَث َوَيُعوَق 
ެ. ކަލޭމެން  ބުންޏެވ َوَنْسرًا﴾ (سورة نوح:٢٣) ޔަޢުނީ "އެބައިމީހުން 
ެ. އަދި ކަލޭމެން َودُّ އާއި ُسَواُع އާއި  އަޅުކަން ކުރާތަކެތި ދޫނުކުރާށެވ
 ".ެ َيُغْوُث އާއި َيُعْوُق އާއި އަދި َنْسر އަށް އަޅުކަންކުރުން ދޫނުކުރާށެވ
ެ. މިއީ ކާފަރުންކުރެ ބޮޑެތި ބާރުހުރި ަސރުދާރުން އާދައިގެ މީހުންނަށް  މިއެވ

.ެ ދިން ނޭަޞޙަތެެވ



35 2006 ފެބްރުއަރީ - ދަރުމަ

اإلمام ރިވާކުރައްވައި ް އަރިހުނ ެ اهللا َعْنُهَماގ رضي عّباس إبن  

ަޝރަޙަގައި  ެ އާޔަތުގ އިްސވެދިޔަ ަޞޙީޙުގައި ެ الُبَخارى އެކަލޭގެފާނުންގ
.ެ ވެއެވ ިލއުއްވާފައި

َأْوَحى َهَلُكوا ا َفَلمَّ ُنْوٍح َقْوِم ِمْن َصاِلِحْيَن ِرَجاٍل َأْسَماُء َهِذِه "َقاَل
َيْجِلُسوَن َكاُنوا  الَِّتْي َمَجاِلِسِهْم إَِلى اْنِصُبوا َأِن َقْوِمِهْم إَِلى ْيَطاُن الشَّ
ُأولَِئَك َهَلُكوا ِإَذا ُتْعَبْد َحتَّى ْوَها ِبَأْسَماِئِهْم َفَفَعُلوا َوَلْم َوَسمُّ أَْنَصاًبا ِفْيَها
رضي اهللا إبن عّباس މާނައީ: البخاري) (صحيح ُعِبَدْت" اْلِعْلم َوَنِسَي
އާއި َيُغْوُث އާއި އާއި ُسَواُع (يعىن َودُّ  "މިއީ .ެ ވިދަޅުވިއެވ َعْنُهَما
ާޞިލޙު އުޅުނު ޤައުމުގެގައި ެ ގެފަނުންގ نوح َنْسرއަކީ) އާއި َيُعْوُق
ެ އެޤައުމުގ ަޝއިޠާނާ ް ދިއުމުނ ެ މަރުވ ް އެބައިމީހުނ .ެ ބައެކެވ ް މާތ

َوْعظ  އުޅުނުއިރު ދިުނޔޭގައި ް އެމީހުނ ވްަސވްާސދިނީ ް މީހުންނަށ

ހަދާފައި ޫސރަ ާ ިސފައިގ ެ އެމީހުންގ ތިބޭތަންތާގައި ް ދަރުްސދޭނ އާއި

ް އެގޮތ ް ހިތްތަކަށ ެ މީހުންގ ެ އެޤައުމުގ ް ދެނ .ެ ބެހެއްޓުމަށެވ (ބުުދުހަދާފައި)

ާ ިސފައިގ ެ މީހެއްގ ާޞިލޙު ެ ކޮންމ އެއިން ް ފިެނގެނ ރަނގަޅުކަމުގައި

ާޞިލޙު ް އެބުދުތަކަށ އަދި .ެ ބެހެެއްޓީއެވ އެތަންތާގައި ހަދާފައި ް ބުދެއ

ް މިބުދުތަކަށ ް މިކުރިމީހުނ ް ެ. މިކަނ ނަންވްެސދިނީއެވ ް ނަމުނ ެ މީހުންގ

މަރުވެގްޮސ ް ބެހެއިްޓމީހުނ ހަދާފައި މިތަކެތި ް ދެނ .ެ ނުކުރެއެވ ް އަޅުކަމެއ

هللا ް އައިމީހުނ ް ދެނ ު ދިއުމަށްފަހ ހަނދާންނެތި މަޢުލޫމާތު ެ އެކަމުގ

.ެ ެ. މިއެވ އަޅުކަންކުރީއެވ ް ފިޔަވައި އެތަކެއްޗަށ

ތަފީްސރުގއި  މިއާޔަތުގެ  ް މިގޮތަށ ަ މިވާހަކ  .ެ ދަންނައެވ  

.ެ އެބަހުއްޓެވ ިލއުއްވާފައި ް މުފައިްސރުނ ވަރަށްގިނަ

ކަންތައް،  ނުބައި ެ އެންމ ދިުނޔޭގައި އުފެދުނު  ކޮންމެއަކްަސ  

ބޮޑު އެންމެ  އުފެދުމުގެ  ު ިޝރުކ ފިެށ ް ކުރުނ ް އަޅުކަނ އާދެ! ބުދަށް 

والعياذ .ެ އުފެދުނީއެވ ް ކުރުނ ިޝރުކު  ގެއިްލ  ތައުޙީދު  ް އެއަްސބަބުނ

باهللا

اِلِحْيَن (٢) ِفى الصَّ الُغُلوُّ (٣٤)
ދީނާއި يُهودى ދެދީނަކީ ް ގާތ އެންމެ  ތާރީޚީގޮތުނ އިްސލާމްދީނާއި 

ާ ިންސބަތްވ ް ދެފޮތަށ އާއި إنجيل އާއި تورات އެއީ .ެ ދީނެވ َنَصاَرى
ު ބޮޑ ެ އެންމ އުފެދުނު ތެރޭގައި ެ މިދެބައިމީހުންގ .ެ މީހުންނެވ

ހިތުމުގައި  ް މާތްކޮށ ކިއުމާއި ަ މަދަޙ އެބަހީ .ެ ُغُلو ކުރުމެވ ފިތުނަޔަކީވްެސ

.ެ ގެންދިއުމެވ ހައްދުފަހަނަޅައި އެކަމުގައި .ެ ގެންދިއުމެވ ް ފެންވަރުމައްޗަށ

َنَصارى އަދި ިަ ހަދ ކަމުގައި ް ދަރިކަލުނ ެ هللاގ ގެފާނަކީ ُعَزْيُر ް ނ َيُهودى
ކަމުގައި هللا ނުވަތަ ދަރިކަލުންކަމުގައި ެ هللاގ ގެފާނަކީ ِعيسى ް އިނ

ް އަޅުކަންކުރަމުނ (ކްރިްސިޓއަނުން) ް َنَصارىއިނ ް އެކަލޭގެފާނަށ ެ ބުނ

ޤުރުއާނުގައި ކީރިތި ތަޢާލާ هللا ވާހަކަ ެ އެދެބައިމީހުންގ .ެ އެގެންދަނީއެވ

ُعَزْيٌر ٱْلَيُهوُد ﴿َوَقاَلِت .ެ ޢިބާރާތުންނެެވ އަންނިަނވި ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ

ِبَأْفَواِهِهْم َقْوُلُهم ٰذِلَك ٱِهللا  ٱْبُن ٱْلَمِسيُح ٱلنََّصاَرى َوَقاَلْت ٱِهللا ٱْبُن

ُيْؤَفُكوَن﴾ أَنَّٰى ٱُهللا َقاَتَلُهُم َقْبُل ِمن  َكَفُروْا ٱلَِّذيَن َقْوَل ُيَضاِهُئوَن
ް يُهودىނ ޭ ދަރިކަލުންނ ެ هللاގ "ُعَزْيُرގެފާނަކީ މާނައީ: (التوبة:٣٠)
އިން  َنَصاَرى  ޭ ދަރިކަލުންނ ެ هللاގ ގެފާނަކީ عيسى އަދި .ެ ބުންޏެވ

ެ އެމީހުންގ ހަމައެކިަނ އެއީ އަންގަވަނީ) هللا ޖަވާބުގައި ެ (އޭގ .ެ ބުންޏެވ

ް ކާފަރުނ އަޅުކަންކުރި ް ކުރީގައި ބުދަށ ެ އަދި އޭގ .ެ ބުނުމެކެވ އަގައިންބުނާ

ް އެމީހުނ .ެ ހަލާކުކުރައްވާނެތެވ ް އެމީހުނ ތަޢާލާ هللا .ެ ބިުނފަދައިންނެވ

ް ކޮންފަދައަކުނ ވެގެންވާނީ ހުއްދަ ް އޮޅުވާލުނ ް ޙަޤީޤަތ ހަދައި ު ދޮގ އެފަދަ

ް ވެގެނ ހުއްދަ ް އެމީހުންނަށ ް ބްަސބުނުނ ު ދޮގ އެފަދަ އެބަހީ ހެއްޔެވެ؟

.ެ މިއެވ ".ެ ނުވެއެވ

އަދި  ާ ނުރައްކ ބިރުވެރި ކިތައްމެހައިވްެސ ލައަކީ މިމައްސަަ  

ބޮޑު ެ އެންމ ޭ ހެދ ިންސބަތުގައި ެ هللاގ .ެ މައަްސލައެކެވ ޙައާްސުސ

ބިންގަނޑު ކަނޑަކަނޑައިގެންގްޮސ އުޑުތައް ފަޅަފައިގެންގްޮސ .ެ އެއްދޮގެެވ

.ެ ކަމެކެވ ނުރައްކާތެރި ބިރުހުރި ވެދާފަަދަ ކުދިކުދި ވިރި ް ފަރުބަދަތައ

ާ އެކީަށގެންވ ް هللاއަށ ޙާލެއްގައި އެއްވްެސ ކުރުމީ އިޚްތިޔާރު ު ދަރިކަލަކ

ެ އެންމ ެ ކުފުރުގ ިންސބަތްކުރުމީ ް އަށ هللا ް ކަމެއ އެފަދަ .ެ ކަމެއްނޫނެވ

هللاއީ  .ެ ނުހުންނާނެއެވ ހްަސފްަސވްެސ ެ ތައުޙީދުގ .ެ ދަރަޖައެވ މަތީ 

.ެ ކަލާނގެއެވ އެއްކައުވަންތަ ހްުސޠާހިރުވަންތަ

 

ނަހީކުރައްވައި  މަނާކުރައްވައި ް މިކަނ ް އަހުލުކިތާބުންނަށ ެ ފަހ  

َوَال ِديِنُكْم ِفي َتْغُلوْا َال ٱْلِكَتاِب ﴿ٰيَأْهَل .ެ ވެއެވ ވަޙީކުރައްވާފައި هللا

ٱِهللا َرُسوُل َمْرَيَم ٱْبُن ِعيَسى ٱْلَمِسيُح إِنََّما ٱْلَحقَّ ِإالَّ ٱِهللا َعَلى َتُقوُلوْا
َثَالَثٌة َتُقوُلوْا َوَال َوُرُسِلِه ِبٱِهللا َفآِمُنوْا مِّْنُه َوُروٌح َمْرَيَم إَِلٰى أَْلَقاَها َوَكِلَمُتُه
وما َوَلٌد لَُّه َلُه َيُكوَن َأن ُسْبَحاَنُه َواِحٌد ٌه ـٰ إَِل ٱُهللا إِنََّما َخْيرًا لَُّكْم ٱنَتُهوْا

(النساء:١٧١)  َوِكيًال﴾ ِبٱِهللا َوَكَفٰى ٱَألْرِض ِفي َوَما  َماَوات ٱلسَّ ِفي 
غلو ދީނުގައި ެ ކަލޭމެންގ ް ކަލޭމެނ .ެ އަހުލުކިތާބުންނޭވ "އޭ މާނައީ:

(.ެ ފަހަނަޅައިގެން ނުދާށެވ ހައްދު ކިއުމުގައި ަ މަދަޙ ާ ެ. (މާތްކުރުމ ނުކުރާށެވ

ް ހަމަކަށަވަރުނ  .ެ ނުބުނާށެވ މެނުވީ ް ބަހެއ ު ޙައްޤ އާއިމެދު  هللا އަދި

(.ެ ނޫނެވ ް ދަރިކަލެއ ެ (هللاގ .ެ ދަރިކަލުންނެވ ެ ގެފާނުގ مرمي ގެފާނަކީ عيسى
(عيسىގެފާނު ް ގެފާނަށ مرمي އެއީ ެ. އަދި ރޫަސލާއެވ ެ އެެއީ هللاގ އަދި

ެ އެކަލާނގ ކިަލމަފުޅާއި ެ އަމުރުގ ބާވައިލެއްވި ެ އެކަލާނގ ހެއްދެވުމާމެދު.)

އަށާޢި هللا ް ތިޔަބައިމީހުނ ފަހެ   .ެ ރޫޙެކެވ އައިްސފައވާ حضرةން
ް ތިނ هللاއެއީ އަދި .ެ އީމާންވާށެވ ް ރޫަސލުބޭކަލުންނަށ ެ އެކަލާނގ

ހުއްޓައިލާ ް ކަލޭމެނ ް އެެކަންތަކުނ .ެ ނުބުނާށެވ ް ކަލޭމެނ ޭ އެއްޗެކ

ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ހެޔޮވެގެންވެއެވ ް ކަލޭމެންނަށ ް އެގޮތ .ެ ދުރުވެގަންނާށެވ

ބާޠިލު ތިޔަކިޔާ ް ކަލޭމެނ .ެ އިލާހެކެވ ެ އެންމ ހަމަ އެއްކައުވަންތަ އެއީ هللا

.ެ ވޮޑިގެންވެއެވ ެ ވަންތަވ ހްުސޠާހިރު ެ އެކަލާނގ ް ިޝރުކުނ ވާހަކަތަކާއި

ާ އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހ .ެ ނުވެއެވ ް ދަރިކަލެއ އެއްވްެސ އެކަލާނގެއަށް 

ު ވަކީލަކ އަދި .ެ ހަމައެކަލާނގެއަށެވ އަޅުވެތިވެގެންވަނީ ެ މިލްކުވ ތަކެތި
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".ެ ފުދިވޮޑިގެންވެއެވ هللا ކަމުގައި

މުޚާޠަބު  އަހުލުކިތާބުންނާއި އާޔަތަކީ ިއިްސވެދޔަ  

ް އެންމެންނަށ ް ޙުކުމ ެ އާޔަތުގ ވިޔްަސ އާޔަތެއްކަމުގައި ކުރައްވާފައިވާ

ް ރަނގަޅަށ ް އެކަނ ް އާޔަތަކުނ ެ ކިތައްމ ެ ޤުރުއާނުގ .ެ ވެއެވ ް ޢާއްމުވެގެނ

ް މަޚްލޫޤެއ ހެެއްދެވި هللا ނެތްގޮތުގައި ަޝއްކެއްވްެސ .ެ ޘާބިތުވެއެވ

ް ކަނޑައެޅިގެނ ކުރުމީ އެއްފަދަ އެކަލާނގެއާއި ް މަޚްލޫޤުންތަކެއ ނުވަތަ

.ެ އުވައިލުމެވ ތައުޙީދު .ެ ކުރުމެވ ު ިޝރުކ

اِلِحْيَن (٣) ِفى الصَّ الُغُلوُّ (٣٠)
އެންމެ  ް b މިއުއްމަތަށ حمّمد ާ نبّىއ ް މާތ ެ މިއުއްމަތުގ .ެ ދަންނައެވ

އެބަހީ .ެ ކުރުމެވ غلو އެއްކަމަކީ މަނާކުރައްވާފައިވާ ނަޙީކުރައްވައި ް ބޮޑަށ

.ެ ގެންދިއުމެވ ް މަައްޗަށ ފެންވަރު ކިއުމުގައި  ަ މަދަޙ ާ ކުރުމ ު ތަޢުރީފ

ކަމުގައި ާސހިބާ ް މާތ އެންމެ  ެ ޚަލްޤުތަކުންކުރ އެންމެހާ  އެކަލޭގެފާނީ

ް އެކަނ ކޮށްފާނެތީ ُغُلو ް މީހުނ އުއްމަތުގެ  އެކަލޭގެފާނާއިމެދު ވީހިނދު 

ް އެކަނ .ެ ބޮޑަށެވ ވަަރަށްވްެސ ވަނީ ނަހީކުރައްވާފައި މަނާކުރައްވައި

ެ އޭގ .ެ ގިނައެވ ވަރަށްވްެސ ް ބްަސފުޅުތައ ވިދާޅުވި ް މަނާކުރެއްވުމަށ

.ެ ބްަސފުޅުވެއެވ އަންނިަނވި ތެރެއިން

َأَطَرِت  َكَما َتْطُرْوِنْي "َال اِهللا Bَقاَل: َرُسوَل Dَأنَّ ُعَمَر َعْن
(البخاريومسلم)  َوَرُسوُله" اِهللا َعْبُد َعْبٌد َفُقوُلوا أََنا إِنََّما َمْرَيَم اْبَن النََّصاَرى
ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ވިދާޅުވިއެވ ގެފާނު عمر ރުއުްސންލެއްވި "މާތްهللا މާނައީ:

ދަރިކަލުންނާއިމެދު ެ ގެފާނުންގ مرمي .ެ ކުރެއްވިއެވ حديث b اهللا َرُسْوُل
ު ފެންވަރ ް ތަޢުރީފުކޮށ ކިޔައި ަ މަދަޙ އިން (عيسى ގެފާނާމެދު) َنَصاَرى
ް ތިމަންކަލޭގެފާނަށ ް އިްސލާމުނ ް ކަލޭމެނ ފަދައިން ގެންދިޔަ ް މައްޗަށ

ް ތިމަނ ފަހަނައަޅައިގެންގްޮސ ހައްދު ކުރުމުގައި ު ތަޢުރީފ ކިޔައި ަ މަދަޙ

ް ހަަމަކަށަވަރުނ .ެ ނުގެންދާށެވ ް މައްޗަށ ެ ދަރަޖައަށްވުރ ެ ކަލެގެފާނުންގ

އަދި ާ އަޅ ެ 'هللاގ .ެ އަޅެކެވ ެ އަޅުންތަކުންކުރ ެ ގ هللا ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ

".ެ ކިޔާށެވ ް ކަލޭމެނ ް ތިމަންކަލޭގެފާނަށ މިފަދައިން ރޫަސލާ' ެ އެކަލާނގ

.ެ މިއެވ

އެކަލޭގެފާނަށް އިލާހިއްޔަ  އެއަންގަވަނީ ް މިޙަދީޘުން ަޞރީޙަކޮށ  

ް މިލްކުވެވަޑައިގެނ ް މިންވަރެއ ކުޑަވްެސ ެ ވަންތަކަމުގ ُرُبْوِبيَّة ވަންތަކަމާއި

.ެ ނުވާކަމަށެވ ް ިލބިވަޑައިގެނ ް ޙައްޤެއ ެ އެކަމުގ .ެ ވާހަކައެވ ެ ނުވާކަމުގ

ފޮނުއްވި هللا ް ގާތަށ ެ ޚަލްޤުތަކުންގ ާ އެންމެހ އެކަލޭގެފާނަކީ ހަމައެކިަނ

ް އެކަލޭގެފާނަށ هللا އަދާކުރެއްވުމުގައިވްެސ ް އެކަނ އަދި .ެ ރޫަސލާއެވ

ޙައްޤެއްނެތްކަން، ެ އިއްވުމުގ އެރޫަސލުކަންވްެސ ފަދައަކުންނޫނީ އެންގެވި

އާޔަތުންވްެސ އަންނިަނވި ނުކުރެވޭނެކަން، އިތުރު އިުނ ް އެކަމަށ އެބަހީ

ٱَألَقاِويِل(٤٤) َبْعَض َعَلْيَنا َل َتَقوَّ ﴿َوَلْو .ެ އަންގަވައެވ ް ަޞރީޙަކޮށ

مِّْن َأَحٍد ِمنُكْم َفَما ٱْلَوِتَني(٤٦) ِمْنُه َلَقَطْعَنا ُثمَّ ِبٱْلَيِمِني(٤٥) ِمْنُه َألَخْذَنا
ާ އެކުލެވިގެންވ މިއާޔަތްތަކުގައި احلاقة) (سورة َحاِجِزيَن(٤٧)﴾ َعْنُه
ަ ހަދައިފިނަމ ް ދޮގެއ ް ތިމަންރްަސކަލާނގެއަށ "އެކަލޭގެފާނު މާނައީ:

އުފައްދައިފިނަމަ) ނަމުގައި ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ ް ވާހަކަތަކެއ (އަމިއްލަ

ެ އެކަލޭގެފާނުންގ ް ދެނ ހިތްޕަވައި ގައިކޮޅުގައި ެ އެކަލޭގެފާނުންގ ް ކަނާތުނ

ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ (އެބަހީ .ެ ހީުށމެވ ާ ލައްވ ކަނޑުއްވައި ނާރު

ް އެކަނ އަދި (.ެ ދެއްވާހީުށމެވ ް އެކަލޭގެފާނަށ ް ޢުޤޫބާތެއ ކުރެއްވި އިރާދަ

ހަމައެކަކުވްެސ ެ ކުރެވޭނ މަނާ ކުރެއްވިޔަނުދީ ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ

.ެ މިއެވ ".ެ ނުވެއެވ ތެރޭގައި ެ ކަލޭމެންގ

                            (ނިުނމޭ)

އިްޞލާޙް: ކުށެއްގެ

އާޔަތަށްފަހު   ޕެރެގުރާފްގައިވާ ފުރަތަމަ ެ ކޮލަމްގ އެއްވަނަ ެ ަޞފްޙާގ ވަނަ  11 މަޖަލާގެ  ދަރުމަ  2006 ޖެނުއަރީ

ރަނގަޅުގޮތަކީ:     .ެ ިލޔުމުގެކުށަކުންނެވ މިހެނިްލއެވިފާވަނީ މާނައަކީ: "

هللا ް "ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ވަހީކުރެއްވި ފަރާތެވ މިފަދައިން ފޮތުގައި ާ ޙިކްމަތްތެރިވެގެންވ އެއީ .ެ އަށެވ ވެރި هللا ެ ޢާލަމްތަކުގ ޙަމްދުހުރީ

މެދުގައި ެ މީްސތަކުންގ ް ތިޔަބައިމީހުނ އަދި .ެ ރައްދު ކުރުމަށެވ ް އޭގެ އަހުލުވެރިންނަށ ް އަމާނާތްތައ ކުރައްވަނީ އަމުރު ް ތިޔަބައިމީހުންނަށ

.ެ ރަނގަޅުކަމާއެވ ެ ދެއްވާކަމެއްގ ު ވަޢުޡ ް ތިޔަބައިމީހުނަށ މާތްهللا ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ކުރުމަށެވ ް ޙުކުމ ް ޢަދުލުވެރިކޮށ ަ ކުރާނަަމ ް ޙުކުމ

َوِإَذا َأْهِلَها ٱَألَماَناِت إَِلۤى ُتؤدُّوْا َأن َيْأُمُرُكْم ٱَهللا ﴿ِإنَّ .ެ ފަރާތެވ ާ ވޮޑިގެންވ ާ ބައްލަވ ާ ވޮޑިގެންވ އައަްސވާ އީ މާތްهللا ް ހަމަކަށަވަރުނ

النساء:٥٨)  (سورة َبِصريًا﴾ َسِميعًا َكاَن ٱَهللا ِإنَّ ِبِه ا َيِعُظُكْم ِنِعمَّ ٱَهللا ِإنَّ ِبٱْلَعْدِل َتْحُكُموْا َأن ٱلنَّاِس َبْيَن َحَكْمُتْم
"އޭ  .ެ ވެއެވ ވަޙީކުރައްވާފައި ޙަދީޘެއްގައި ެ. قدسى  ހެކިވަމެވ ް އިލާހުކަަމަށ އެއްކައުވަންތަ ާ ާޝރީކަކުނުވ މާތްهللاއީ އަދި  

ވުމަކީ) (އިަނޔާވެރި އަދި އެއީ .ެ ފީމެވ ލައްވައި އިަނޔާވެރިވުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއްކަމުގައި ް ގެމައްޗަށ هللا ް އަޅުތަކުންނޭވެ! ތިމަނ ެ ތިމަންهللاގ

".ެ ނުވާށެވ އިަނޔާވެރި ް އަނެކަަކަށ ު އެކަކ ް ތިޔަބައިމީހުނ ފަހެ، .ެ ލައްވައިފީމެވ ކަމެއްކަމުގައި ް ޙަރާމ މެދުގައިވްެސ ެ ތިޔަބައިމީހުންގ
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اهللا އެއްކައުވަންތަކުރުން (8)
އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ޢަލީ

(ފެބްރުއަރީ 2006 ގެ ދަރުމަ އަާއި ގުޅޭ)

އިލާހިއްޔަ  ނުވާ  މިލްކުވެގެން  އެކަލޭގެފާނަށް  ހުރިއިރު  ކަންމިހެން 

ވަންތަކަމާއި ُرُبْوِبيَّة ވަންތަކަމުގެ އެތައްކަމެއް އެކަލޭގެފާނު މަނާކުރެއްވުމާ 
އެކަލޭގެފާނުގެ  އެކަންކަަމަށް  ިންސބަތްކޮށް  އެކަލޭގެފާނަށް  އެކުވްެސ 

 .ެ މަތީވަނައެކެވ غلو ކުރުމުގެ  ެ. އެއީ  ދެއެވ އެދި ދެންނެވެމުން  އަރިހުން 
ޒާތުގެ  އަދި ނުދިންނަވާ  ތެރޭގައި މިބާވަތުގެ ނުރައްކާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނޭގިނަމަވްެސ  އަދި  ނަމަވްެސ  އެގިގެން   .ެ އެބައުޅެއެވ ބައެއްކަންތައް 

ެ. ނަރަކައިން ަސލާމަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެކަލޭގެފާނުންގެ  ހިގަމުން އެބަދެއެވ

ަސލާމަތް  ޒާތުގެބޮޑެތި މީުސބާތުން  އެދުމާ، ަސލާމަތްނުވާ  އަރިހުން 

ކޮށްދެއްވުން އެދި އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހު ދެންނެވުމާއި، އަދި މިނޫންވްެސ 

އެކަންކަން ހަމައެކިަނ هللا އަށް ޚާއަްޞ ވެގެންވާ ކަންކަން ކޮށެްދެއްވުން 

އެދި އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހުން އެދުމީ ހަަމަ އެކަލޭގެފާނުންގެ ދަރަޖަފުޅާއި 

ެ. އެކަލޭގެފާނަށް މަދަޙަ  ެ. غلوކުރުމެވ ފެންވަރަށްވުރެ މައްޗަށް ގެންދިއުމެވ
ކުޑަވްެސ  ގެންދާއިރު  ކިޔަމުން  ތަކެތި  މިބާވަތުގެ  ތެރޭގައި  ކިއުމުގެ 

 .ެ އެގުމެއް އަދި ޖެހިލުމެއް ނުވެއެވ

މިާސލަކަށް:   

"َيا َأْكَرَم اْلَخْلِق َماِلي َمْن أَُلوُذ ِبِه   

ِسَواَك ِعْنَد ُحُلوِل اْلَحاِدِث اْلَعِمِم   

َيا َرُسوَل اِهللا َيا َخْيَر ُكّل ْاَألْنِبَيا   

َنا ِمْن َهاِوَيٍة َيا َزِكيَّ اْلَمْنَصِب َنجِّ   

ُهَو اْلَحِبْيُب الَِّذْي ُتْرَجى َشَفاَعُتُه   

ُمْقَتِحم" ْاَألْهَواِل  ِمَن  ِلُكلَّ َهْوٍل    
 .ެ ޖެހެއެވ ވިްސނާލަން  މާނަތަކަށް  އެކުލެވިގެންވާ  މިބައިތުތަކުގައި   

މަދަޙައާއި  ކިޔަމުންދާ  ލޯބިން  ދެކެ  ހައްތާވްެސ އެމާތާްސހިބާގެ  މިއީ 

 .ެ ަސނާއެވ

ފުރަތަމަ ބައިތުގެ މާނަ:

ބޮޑެތި   .ެ ކަލޭގެފާނެވ ވެގެންވާ  މާތް  އެންމެ  ތަކުންކުރެ  ޚަލްޤު  އޭ 

ކަންކަން  އެފަދަ  ކަންކަމުގައި  ހްާސވާފަދަ  ކަންބޮޑުވެ  މީުޞބާތާއި 

ދިމާވާހިނދު އަހުރެން ަސލާމަތްކޮށް ދެއްވާ އެކަންކަން ފިލުވައި ދޭނޭ 

 .ެ ހަމަ އެކަކުވްެސ ކަލޭގެފާނު މެނުވީ ނުވެއެވ

ދެވަނަ ބައިތުގެ މާނަ:

ެ. އޭ އެންމެހާ ނަބީބޭކަލުންކުރެ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ  އޭ رسول اهللا އެވ
 .ެ ެ. އޭ طاهر ވެ قدر އާއި މިންވަރު އުފިުލގެންވާ ކަލޭގެފާނެވ ކަލޭގެފާނެވ
ދެއްވާފާނދޭވެ!  ަސލާމަތްކޮށް  އަޅަމެން  ނަރަކައިން  ކިޔާ  ހާވިޔާއެވެ 

 .ެ މިއެވ

ިތންވަނަ ބައިތުގެ މާނަ: 

އެކަލޭގެފާނަކީ ދިމާވާ ކޮންމެ ބިރުވެރި ކަމެއްގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އެހީއާއި 

 .ެ ެ. މިއެވ ަޝފާޢަތް އެދެވިގެންވާ ލޮބުވެތި ާސހިބާއެވ

އަދި   .ެ ގޮތުންނެވ މިާސލެއްގެ  މިިލޔެލީ  ބައިތު  ދެތިން  މި       

މިކިޔާ  مولود ކިޔުމޭ  މިނޫންވްެސ ކިތަންމެ ިޝރުކަކާއި ނުރައްކަލެއް 

ހަދައިގެން  ޅެންތައް  މިފަދަ   .ެ އެކުލެވިގެންވެއެވ ތެރޭގައި  ގެ  بدعة 
ވާނުވާ   .ެ ލޯބީގައެވ އެކަލޭގެފާނުންގެ  އެކިޔަމުންދަނީ  މީހުން  ކިޔަމުންދާ 

ެ. ދަމުން ގްޮސ އެކަލޭގެފާނުންގެ މިންވަރު ފަހަނައަޅައި  އެއްވްެސ ނޭނގެއެވ

َية ވްެސ اهللا ފިޔަވައި  އިލާހިއްޔަ ވަންތަކަމާއި ُرُبوبية ވަންތަ ކަމުގެ َخاصِّ
   .ެ އެކަލޭގެފާނަށް ިންސބަތްކޮށް ُغُلو ކުރަމުން ދެވެނީއެވ

ނަރަކައިން  އަދި  ވެއްދެވުމާއި  ނަރަކައަށް  މީްސތަކުން  ފަހެ   

ަސލާމަތްކުރެއްވުމަކީ ހަމައެކިަނ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ رّب އަށް ޚާއަްޞ 
މީުޞބާތުން  ބަލާ،  ޒާތުގެ  ަސލާމަތްނުވާ  އަދި   .ެ ކަމެކެވ ވެގެންވާ 

ެ. އަދި  ަސލާމަތް ކުރެއްވުމަކީ ވްެސ اهللا އަށް ޚާއްޞ� ވެގެންވާ ކަމެކެވ

ޚާއްޞ�ކޮށް އެކަލޭގެފާނު ދިުނޔޭގައި ނެތީްސ ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވުން 
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ް ކޮންފަދައަކުނ ހެޔޮވާނީ ް ދެންނެވުނ ް އަރިހުނ ެ އެކަލޭގެފާނުންގ އެދި

ް ޢިބާރާތުނ ަ ަޞރީޙ ެ އެކަލޭގެފާނުގ .ެ ކަށަވަރެވ ް ހެޔޮނުވާނެކަނ ހެއްޔެވެ؟

.ެ މަނާކުރައްވާފައެވ އެކަންވަނީ ް ހުންނަވައިގެނ ދިުނޔޭގައި

މާނައެއްގައި  ހުރިހާ ލޯބިކުރުމަކީ  އެކަލޭގެފާނަށް  ެ ފަހ  

ާސފުކޮށް  ް އެކަލޭގެފާނަށ اهللا  ް އެކަނ .ެ ތަބާވުމެވ ް އެކަލޭގެފާނަށ

اهللا﴾ ُيْحِبْبُكُم َفاتَِّبُعوِني  اهللا ُتِحبُّوَن ُكنُتْم ِإن ﴿ُقْل .ެ އަންގަވާފައިވެއެވ

ް އަށ ކަލޭމެން اهللا .ެ ވިދާޅުވާށެވ "ކަލޭގެފާނު عمران:٣١) މާނައީ: (آل
ް އޭރުނ .ެ ތަބާވާށެވ ް ތިމަންކަލޭގެފާނަށ ް ކަލޭމެނ ވަންޏާ ލޯބިވާކަމުގައި

 .ެ މިއެވ ".ެ ލޯބިވެވޮޑިގެންވެއެވ ް اهللا ކަލޭމެންނަށ

އަޞ�ލު ެ ލޯބިވުމުގ އަށްވްެސ  B اهللا رسول ފަހެ   

ކޯފާވެ  ް ވީއިރު اهللا އެކަންކަމަށ .ެ ގުޅިފައެވ ލޯބިވުމާއި ް اهللا އަށ މިވަނީ

ބުނެހެދުމީ ލޯބިވާކަމުގައި ް ރޫަސލާއަށ ް ކުރަމުނ ް ކަންތައްތައ ާ ވޮޑިގެންވ

އަދި اهللاވްެސ ހަމަހަމަކުރުމީ އެކަލޭގެފާނާއި އާއި اهللا .ެ ކަމެކެވ ޢަޖާއިބު

.ެ ކަންކަމެވ މަނާކުރައްވާފައިވާ ް ބޮޑަށ ެ އެންމ އެކަލޭގެފާނުވްެސ

٤- الًّصاِلِحْيَن يف الُغُلوّْ (٧٢)
قوم ގެ  ެ ފާނުންގ ެ ގ ހަމައެކިަނ نوح މްަސއަަލައަކީ ެ ُغُلوّْ ކުރުމުގ  

ް ނާަޞރާއިންނަށ ޔަހޫދީންނާއި އަދި .ެ ނޫނެވ ް ކަމެއ މަނާކުރެވުނު ް މީހުންނަށ

ެ ނަބިއްޔާގ އުއްމަތު އަދި މި .ެ ނޫނެވ މަނާކުރެވުނު ކަމެއްވްެސ ހަމައެކިަނ

.ެ ނުމެނޫންމެއެވ ކަމެއްވްެސ މަނާކުރެވިފައިވާ ހަމައެކިަނ ިންސބަތުގައި

މަނާކުރެވިފައިވާ ޚަލްޤުތަކުންނަށްވްެސ ާ އެންމެހ އެއީ .ެ ކީއްތޯއެވ އަދި

ް ُغُلوُّ ކުރުނ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ް އުއްމަތަށ މުޅި B اهللا رسول .ެ ކަމެކެވ

ް މައްޗަށ ެ ފެންވަރަށްވުރ ެ މީހާގ ކިޔުމުގައި ަސނާ ކުރުމާއި ު ތަޢުރީފ އާދެ!

ް ޢާއްމުކޮށ ާ އެކަމަށް ބިރުގަންނަވ ާ ކުރައްވ ކުރައްވާ ނަޙީ މަނާ ް ގެންދިޔުނ

.ެ ގަދައެވ އަަސރު ގިނަވެފައި ވަރަށްވްެސ ް ބްަސފުޅުތައ އަންގަވާފައިވާ

اهللا رضي  عّباس ابن  .ެ ވެއެވ ު ބްަސފުޅ އަންނިަނވި ތެރެއިން ެ އޭގ

ެ އެކަލޭގެފާނުންގ اهللا رمحه ރިވާކުރައްވާ اإلمام أمحد ް އަރިހުނ ެ عنهما ގ
َواْلُغُلوُّ  اهللاBإِيَّاُكْم َرسول "َقاَل .ެ ިލޔުއްވާފައިވެއެވ މްުސނަދުގައި

اهللا "رسول މާނައީ: أمحد) (مسند اْلُغُلوُّ" َقْبَلُكْم َكاَن َمْن َفِإنََّما َأْهَلَك
އެކަމަށް  ެ ކަލޭމެން ބިރުވެތިވ ُغُلوُّ ކުރުމާމެދު .ެ ކުރެއްވިއެވ حديث B
އެހެނީ .ެ ނުކުރާށެވ ް އެކަނ އެއްގޮތަކަށްވްެސ އެބަހީ .ެ ހިުޝޔާރުވާށެވ

ހަލާކުކުރީ ް މީްސތަކުނ އިްސވެދިޔަ ެ ކުރީގ ެ ކަލޭމެންގ ް ހަމަކަށަވަރުނ

 ".ެ ަސބަބުންނެވ ެ ކުރުމުގ ُغُلوُّ  ހަލާކުވީ ް އެމީހުނ އެބަހީ .ެ އެވ ُغُلوُّ
.ެ މިއެވ

ހަލާކުވެދިޔަ  ް ިޝރުކުކޮށ ް ަސބަބުނ ެ ކުރުމުގ ُغُلوُّ  ފަހެ   

ެ އިްސވ ބައިތަކުގައި  ކުރީ  ެ ގ موضوع މި ަ ވާހަކ ެ މީްސތަކުންގ

.ެ ހިނގައްޖެއެވ

ގެ  عنه  اهللا  رضي مسعود ابن ގައި مسلم صحيح އަދި  

اهللا رسول ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ބްަސފުޅެއްގައިވެއެވ ާ ރިވާވެގެންވ ް އަރިހުނ

މާނައީ: َثَالَثا" َقاَلَها ُعْوَن اْلُمَتَنطِّ "َهَلَك  .ެ ކުރެއްވިއެވ حديث  B
މިގޮތަށް  ު މިބްަސފުޅ .ެ ހަލާކުވެއްޖެއެވ ން ُع  ُمَتَنطِّ ް "ހަމަކަށަވަރުނ

.ެ މިއެވ ވިދާޅުވިއެވެ" ު ތިންފަހަރ

ބޭކަލުން  ިލޔުއްވި ަ ަޝރަޙ ެ ންގ ُع  ُمَتَنطِّ ގައި حديث މި   

ެ ކޮންމ ކިޔަނީ ެ ންނެވ ُع ُمَتَنطِّ ޚުލާާޞއަކީ: ެ ވާހަކައިގ ދައްކަވާފައިވާ

ާ ގެންދ ް މައްޗަށ ެ ވަރަށްވުރ އޮންނަ ދީނުގައި ް އެކަމެއ ނަމަވްެސ ް ކަމެއ

 .ެ ވިދާޅުވެފައިވެއެވ ް ބޭކަލުނ ދަންނަ ބާބުގައި ެ ُغُلوُّ ކުރުުމުގ .ެ މީހުންނަށެވ

ހައްދު ކުރުމުގައި ު ތަޢުރީފ ކިޔުމާއި ަ މަދަޙ ގެންނަވާފައިވަނީ ު މިބްަސފުޅ

ޔަޢުނީ: ް ަސބަބުނ ެ އެކަމުގ ެ ފަހ .ެ މާނައިގައެވ ެ މީހާގ ާ ފަހަނައަޅައިގެންދ

ް މައްޗަށ މިންވަރު ކުރުމުގައި ު ތަޢުރީފ ކިޔުމާއި ަ މަދަޙ ް މީހުންނަށ

ނުރައްކަލާއި ެ އުފެދިދާނ އަދި އުފެދުނު ް ަސބަބުނ ެ ގެންދިޔުމުގ

ް ނެތ ަޝއްކެއްވްެސ .ެ ދުރުވެގަތުމަށްޓަކައެވ ް އިނާްސނުނ ް ބިރުވެރިކަމުނ

ެ އެކަމުގ ގެންދިޔުމީ ް މައްޗަށ ފެންވަރު ެ ބައެއްގ ނުވަތަ ެ މީހެއްގ ގޮތުގައި

އުފެދިދާނޭ ދަތި ް އެތަކެއ އުފެދި ް ގެއްލުނ ބޮޑެތި ް ވަރަށ ް ަސބަބުނ

.ެ ކަމެކެވ

ގޮތުގައި  ޭ އެނގ އޮޅުމެއްނެތި ް ބަޔާންތަކުނ އިްސވެދިޔަ  

ެ ކުރުމުގ ު ިޝރުކ އާދެ! ނުބައި ބޮޑު ެ އެންމ އުފެދުނު ދިުނޔޭގައި

ފަރާތް ތަކަކަށް  ް اهللا ފިޔަވައި އެހިެނހެނ އުފެދި ް ދިުނޔެއަށ ް ބިރުވެރިކަނ

ފެންވަރު ޔަޢުނީ .ެ ަސބަބުންނެވ ެ މިކަމުގ މިއައީ ް ފިެށގެނ ް ކުރަނ ް އަޅުކަނ

ް އަނެއ ެ މިބާވަތުގ އެފަދައިން ހަމަ .ެ ަސބަބުންނެވ ެ ގެންދިޔުމުގ ް މައްޗަށ

ެ ވެރިންގ ރައިްޔތުންނާއި ދައުލަތުގައި ް ދައުލަތ އެކިއެކި ނުރައްކަލަކީ

ވެރިންކުރެވްެސ އިްސވެދިޔަ އާދެ! .ެ ނުރައްކަލެވ ެ އުފެދޭނ މެދުގައި

ެ ީސދާމަގު ގެއިްލ ތިމާމެންގ ެ އެމީހުންގ ް ގިނަ ބަޔަކު އެމީހުންނަށ ް ވަރަށ

ު ނުޙައްޤ ެ އެކިބާވަތުގ ް ރައިްޔތުންނަށ ް ފަރާތުނ ެ ތިމާމެންގ އޮޅި ފެންވަރު

ގޮތުގައި ފުރިހަމަ ް ޙައްޤުތައ ެ އެމީހުންގ އަދި އުނދަގޫތައިްލބި

ވެފައިވަނީ ކަމުގައި ް އެއަްސބަބެއ ު ބޮޑ ެ އެންމ ެ ނިުލބިފައިވުމުގ

ތިބޭ އަރިހުގައި ެ ވެރިންގ .ެ ގެންދިޔުމެވ ް މައްޗަށ ފެންވަރު ެ ވެރިންގ

ތަކެތި ގިނަ ލާބަ ހޯދައި ހެވާއި ު ނުޙައްޤ ް އެވެރިއެއްގެ ފަރާތުނ ު ބަޔަކ

ކިޔުމުގައި ަ މަދަޙ ތަޢުރީފާއި ް އެވެރިއަކަށ ޤްަޞދުގައި ެ ޙިާޞލްކުރުމުގ

އެވެރިއެއްގެކިބައިގައި  ނަތީޖާއަކަށްވަނީ .ެ ހޯދަނީއެވ ް ގާތްކަނ ް ُغُلوُّ ކޮށ
ާ ިލބެމުނަދ އަދި ިލބޭ ް ތިމާއަށ ނުވާނަމަ ް ރަޙްމަތ ހިދާޔަތާއި ެ اهللاގ
ެ ފަޚްރުވެރިވ ެ ބޮޑާވ އޮޅި ފެންވަރު ެ ތިމާގ ް ަސބަބުނ ެ ތަޢުރީފުގ މަދަޙައާއި

ް ރައިްޔތުންނަށ ާ ިސފައިގ އެކިއެކި ޚިޔާނަތްތެރިކަމާއި އިަނޔާވެރިކަމާއި

އާއި  اهللا  އަދި .ެ ދެއެވ އުފެދި ް އެތައްކަމެއ ެ މިބާވަތުގ ދަތިކުރުމާއި

ް ޚިލާފަށ އެޙުކުމްފުޅާއި ނުވަތަ ބަދަލުގައި ެ ޙުކުމްފުޅުގ ެ ރޫަސލާގ
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ް ޤަވާޢިދުތައ َقاُنون ތަކާއި ނަމުގައި َوْضعى ެ ހަމަޖެއުްސމުގ މަޞ�ލަޙަތު

ް މީްސތަކުންނަށ ް ތަބާވުމަށ ް ޤާނޫނުތަކަށ އެޤަވާޢިދުތަކާއި ހަދައި

ބަދަލުގައި  ެ ޙުކުމްފުޅުތަކުގ ެ ގ اهللا  ް އެންމެފަހުނ .ެ ކުރެއެވ މަޖުބޫރު

ތައުޙީދު ެ މީްސތަކުންގ ް ަސބަބުނ ެ ތަބާވުމުގ ް ޙުކުމްތަކަކަށ ް އެހެނ

ބަޔަކީ އުފެއްދި ް ޙުކުމެއ އެފަދަ އަދި .ެ ފަށައެވ ް ިޝރުކުކުރަނ ގެއިްލ

ِباهللا والعياذ .ެ ނޭގެއެވ ކަންވްެސ ު ބަޔަކ ކަމުގައިވާނޭ ން طاغوت

އެއްޗަކުން އެބާވަތުގެ ނުވަތަ  ގަހަކުން ނުވަތަ  ހިލަގަނޑަކުން (٣٧)

ކުރުމެވެ.  ު ިޝރުކ އެދުމަކީ ޙިާޞލުކުރުމަށް ބަރަކާތް

َوَمَناَة َواْلُعزَّى(١٩) الالََّت ެ. ﴿َأَفَرأَْيُتُم تعاىل َوحي ކުރައްވާފައިވެއެވ اهللا
އާއި ُعزَّى އާއި  "الالَّت  މާނައީ:  (النجم)  اْلُألْخَرى(٢٠)﴾ الثَّالَِثَة
ކަލޭމެން  މެދު ބުދާއި މިތިން َمَناة އާއި އެތި ތިންވަނަ ް އަނެއ އަދި

.ެ މިއެވ ދީބަލާށެވެ" ޚަބަރު ް ތިމަންކަލޭގެފާނަށ

 .ެ ހިލަގަނޑެކެވ ހުދު ކުރަހާފައިވާ ާ ނަގ ު ބިންވަޅ الالَّت އަކީ  

ُعزَّى އަކީ މައްކާ އާއި  .ެ ބުދެކެވ ހަދާފައިވާ ނަމުގައި ެ މީހެއްގ ނުވަތަ

ހުންނަ ބަހައްޓާފައި ކިޔޭތާގައި ެ އެވ َنْخَلة ދެމެދުގައިވާ  އާއި طائف 
މައްކާ  مناة އަކީ .ެ ވެއެވ ް ބިނާއެއ މަތީގައި ެ އޭގ .ެ ގަހެކެވ އެއީ .ެ ބުދެކެވ

މިތިންބުދަކީ .ެ ބުދެކެވ ބަހައްޓާފައިވާ ދެމެދުގައި އާއި މަދީނާ އާއި

ވާންދެންވްެސ ަ ފަތަޙ ާ މައްކ ކުރިންނާއި އަދި ެ އައުމުގ އިްސލާމްދީން

އަދި ހިތައި ް މާތްކޮށ ް ކޮށ ް މީހުން އަޅުކަނ ެ ޤަބީލާގ އެކިއެކި ެ ޢަރަބީންގ

ް މިތަކެއްޗަށ ެ ފަހ .ެ ތިންބުދެވ އެދެމުންދިޔަ ް ޙިާޞލްކުރުމަށ ް ބަރަކާތ

ކީރިތި ކަމުގައި ް މްުޝރިކުނ ް އެޅިގެނ ކަނޑަ މީހުންނަކީ ކުރި ް އަޅުކަނ

އޮޅުމެއްނެތި އެއްވްެސ ް ބްަސފުޅުނ ެ ނަބައްޔާގ ް މާތ ޤުރުއާނާއި

ވޮޑިގެންވާ  اهللا  ް މާތ ކަމުގައިވީ ް މްުޝރިކުނ ް އެމީހުނ .ެ ާސބިތުވެއެވ

ް މާތްކޮށ ް އެބުދުތަކަށ ް އެމީހުނ އެކުވްެސ އިޤްރާރުވުމާއި ް އެމީހުނ ް ކަމަށ

ް ފުއްދުމަށ ް ބޭނުންތައ ެ ތިމާމެންގ ް ފަރާތުނ ެ އެތަކެތީގ ް އަޅުކަންކޮށ ހިތާ

ގަހާއި އާއި ހިލަ އެބުދުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި .ެ ަސބަބުންނެވ ެ ކަމުގ އެދުނު

.ެ އެއްޗެކެވ ކޮންމެވްެސ ެ އެބާވަތުގ ދެންވްެސ

.ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ Dގ ثى ـْ اللي واقدي اَبو އަދި  

َوَنْحُن  , ُحَنْيٍن إَِلى  B النَّيبُّ َمَع "َخَرْجَنا .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެކަލޭގެފާނު

ِبَها َوَيُنوُطوَن ِعنَدهَا َيْعُكُفوَن ِسْدَرٌة , َولِْلُمْشِرِكَني ِبُكْفٍر َعْهٍد ُحَدَثاَء

اهللا، َرُسوُل َيا َفُقْلَنا ِبِسْدَرٍة , َفُمْرَنا , أَْنَواٍط َلَها َذاَت ُيَقاُل َأْسِلَحَتُهْم

،B اهللا َرُسول َفَقاَل أَْنَواٍط َذاَت َلُهْم َكَما أَْنَواٍط َذاُت لََنا اْجَعْل

إْسرِئْيَل َبُنو َقاَلْت َكَما ِبَيِدِه َنْفِسي والَِّذي ُقْلُتْم َأْكَبُر، إِنََّها الُسَنُن، أُهللا

َتْجَهُلوَن)) َقْوٌم إِنَُّكْم َقاَل آِلَهٌة َلُهْم َكَما هًا ـٰ إَِل لََّنآ ((ٱْجَعْل ِلُموسى

ެ حديثގ މި  ى)  الترمذ (رواه ..... َقْبَلُكْم َكاَن َمْن ُسَنَن لََتْرَكُبنَّ
ُحَنْيُن ހަނގުރާމައަށް  އަރިހުގައި ެ Bގ اهللا َرُسول ް "އަހުރެމެނ މާނައީ:

އެބަހީ .ެ ދާދިގާތެވ ް ޒަމާނ ެ އަހުރެމެންގ އޭރުއަދި .ެ ިނކުތީމެވ ް ދިޔުމަށ

ް ހަނގުރާމައަށ ް މީހުނ ެ މްުޝރިކުންގ އަދި .ެ ގާތެވ ދާދި އިްސލާމްވީތާ

.ެ ވެއެވ ް އެމީހުންނަށ ް ގަހެއ ު ކުންނާރ ާ އެލުވ ހަތިޔާރު ެ އެމީހުންގ ދާއިރު

ް ޙިާޞލުކޮށ ް ބަރަކާތ ް އެލުވައިގެނ ް ހަތިޔާރުތައ އެގަހުގައި ް އެމީހުނ އެއީ

ކިޔަނީ ް އެގަހަށ ް އެމީހުނ .ެ އޮވެގެންނެވ އިޢ�ތިޤާދު ެ ކުރުމުގ ކާމިޔާބު

ގަހެއްގެ  ކުންނާރު އެދަތުރުގައި ް އަހުރެމެނ ް ދެނ .ެ އެވ أنَواط"  "َذات
ޭ އ .ެ ދަންނަވައިފީމެވ ް އަހުރެމެނ ެ ދެންފަހ .ެ ދިމާވެއްޖެއެވ ް ކައިރިންދާނ

އެ މްުޝރިކުންނަށްވްެސ َذات ޔަޢުނީ އެމީހުންނަށް - .ެ اهللا އެވ رسول
(އެކަހަލަ  ް أنَواط އެއ َذات އަަހުރެމެންނަށްވްެސ ފަދައިން ާ އެއްވ أنَواط
އަހުރެމެންވްެސ އެބަހީ .ެ ދެއްވާށެވ ބަހައްޓަވައި ގަހެއް) ކުންނާރު

ލައްވައި ް ގަހެއ ެ ޙިާޞލްކުރާނ ް ބަރަކާތ ް އެލުވައިގެނ ް ހަތިޔާރުތައ

ކޯފާވެ  ރުހިވަޑައިނުގެން  އެކަމާ   B اهللا َرُسول ެ ދެންފަހ .ެ ދެއްވާށެވ

 .ެ حديث ކުރެއްވިއެވ ދެން  ވިދާޅުވެފައި ް أْكَبر" މިހެނ "اُهللا ް ވަޑައިގެނ

އިްސލާމްދީން (އެބަހީ .ެ ގޮތްތަކެވ ެ މީްސތަކުންްގ އިްސވެދިޔަ ތިޔައީ

ެ ކަލޭގެފާނުންގ ތިމަން   (.ެ ގޮތެވ ެ މްުޝރިކުންގ ޖާހިލު  ކުރީގެ  ެ އައުމުގ

.ެ ވިދާޅުވަމެވ ގަންދެއްވައި ެ ކަލާނގ އަތްޕުޅުގައިވާ ެ އެކަލާނގ ނަފުްސ

اسرائْيل" ގެ  "َبين އެދުނީ ތިޔަ ް އަރިހުނ ެ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ ް ކަލޭމެނ

ް ެ. އެމީހުނ ފަދައިންނެވ އެދުނު ވްެސ ް އަރިހުނ ެ ގެފާނުގ موسى ް މީހުނ

ް އިލާހުންތަކެއ މްުޝރިކުންނަށްވްެސ އޭރުތިބި ދެންނެވީ ް މާޫސގެފާނަށ

 .ެ ދެއްވާށެވ ލައްވައި ު އިލާހަކ (اهللا ފިޔަވައި) އަހުރެމެންނަށްވްެސ ވާފަދައިން

.ެ މިއެވ ".ެ ބަޔެކެވ ޖާހިލު ޭ ނޭނގ ތަންދޮރު ކަލޭމެންނަކީ ް ހަމަކަށަވަރުނ

ކަލޭމެންގެ  ް ހަމަކަށަަވަރުނ "ކަލޭމެންވްެސ .ެ ކުރެއްވިއެވ حديث  ް ދެނ

.ެ ތަބާވާނެއެވ އުޞ�ލުތަކާއި ެ މީހުންގ ެ ޤައުމުތަކުގ އިްސވެދިޔަ ކުރިން

".ެ ޔަޤީނެވ ް ހަދާނެކަނ ް ކަންތައްތައ ް އެއްގޮތަށ އެމީހުންނާއި އަދި

ް ދެންނެވުމަށ މިދެންނެވި ް އެމީހުނ  B اهللا َرُسول  

އެހީ  ބާރާއި  ް ފަރާތްތަކުނ ނޫން  اهللا  ވިދާޅުވީ  تكبري  ް ކޯފާވެވަޑައިގެނ

تكبري ވިދާޅުވި  އެކަލޭގެފާނު އަދި .ެ ދެންނެވުމުންނެވ އެދި ް ިލބިގަތުމަށ

ެ اهللاގ ކަމުގައިވާތީ ް ިޝރުކެއ އެދުމުގައިހުރީ ެ އެމީހުންގެއ އަނެއްކަމަކީ

ފިލުވައި ވްަސވްާސ ެ ިޝރުކުގ ވަދެފައިވާ ް ހިތްތަކަށ ެ ވިދާޅުވ ު ނަންފުޅ

ެ އެބާވަތުގ ނުވަތަ އަދި ް ހިލަގަނޑަކުނ ނުވަަތަ ް ގަހަކުނ .ެ ލެއްވުމަށެވ

ް ނެތްކަނ ް ިލބުމެއ ް ވާގިވެރިކަމެއ އަދި ް އެހީއެއ ެ އެބާވަތުގ ް އެއްޗަކުނ

ެ اهللاގ ހަމައެކިަނ ިލބުންވަނީ އެހީ ބާރާއި ާ އެންމެހ އަދި .ެ ދެއްކެވުމަށެވ

.ެ ކޮށްދެއްވުމަށެވ ާސބިތު ް ކަނ حضرةން
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އެނގެނީ  ް ާސފާުސފުކޮށ ް ޢިބާރާތުނ ެ އިްސވެދިޔަ حديث ގ  

އެހެންވްެސ ެ އެބާވަތުގ ނުވަތަ ް ގަހަކުނ ނުވަތަ އަދި ް ހިލަގަނޑަކުނ

ް އެހީއަކަށ ވާގިއެދި ް އަދި އެފަދަ އެއްޗަކުނ ހިތައި ް މާތްކޮށ ް އެއްޗަކަށ

ކޮށްފިމީހަކީ ް ކަމެއ އެފަދަ އަދި .ެ ކުރުންކަމުގައެވ ް އަޅުކަނ އެދުމަކީ

اهللا ފިޔަވައި އިލާހުން  އެއީ ގްަސގަހާގެހި ގަލާއި ހިލައާއި ެ އެބާވަތުގ

ހަމަ އެއީ .ެ މީހަކުކަމެވ ކުރި ް އަޅުކަނ ް އެތަކެއްޗަށ ހަދައި ކަމުގައި

الّالَت އާއި  .ެ ކުރުމެވ ް އަޅުކަނ ް ބުދަށ .ެ ިޝރުކެވ ު ަޞރީޙ ް ކަނޑައެޅިގެނ

.ެ ތަކެއްޗެވ ެ އެބާވަތުގ ހަމަ އަކީ عزَّي އަދި مناة

ު ިޝރުކ އެޅުމަކީ ތަކިެތ ބާވަތުގެ އެކި ހިަށގަނޑުގައި ހަދާފައި ފަނިްޑތަ (٣٨)

ކަމެކެވެ. ތެރެއިންވާ ކުރުމުގެ

ُدوِن ِمن َتْدُعوَن مَّا َأَفَرأَْيُتم  ﴿ُقْل  .ެ ކުރައްވާފައިވެއެވ وحى َتَعاَلى اهللا

ِبَرْحَمٍة َأَراَدِني َأْو ُضرِِّه َكاِشَفاُت  ُهنَّ  َهْل ِبُضرٍّ اهللا َأَراَدِنَي ِإْن اهللا
ُلوَن﴾ اْلُمَتَوكِّ ُل َيَتَوكَّ َعَلْيِه اُهللا  َحْسِبَي ُقْل َرْحَمِتِه ُمْمِسَكاُت ُهنَّ َهْل

އެތަކެއްޗަށް  اهللا ފިޔަވައި .ެ ވިދާޅުވާށެވ "ކަލޭގެފާނު މާނައީ: (الزمر:٨٣)
ް ކަލޭގެފާނަށ ް ތިމަނ ް ކަލޭމެނ މެދު ތަކެއްޗާއި ާ ހަދ ް ދުޢާކޮށ ާ ކަލޭމެންގޮވ

ޖައަްސވަން  ް ދަތިކަމެއ ް ކަލޭގެފާނަށ ް ތިމަނ اهللا  .ެ ބަލާށެވ ޚަބަރުދީ

ެ ލެވޭނ ފިލުވައި ް އެދަތިކަމެއ ެ ފަހ ް އެތަކެއްޗަށ ކުރައްވައިފިއްޔާ އިރާދަ

ް ތިމަނ ެ އެކަލާނގ ނުވަތަ .ެ ނުލެވޭނެއެވ ފިލުވައި އެބަހީ ހެއްޔެވެ؟

ް އެރަޙްމަތ ފިއްޔާ އިރާދަކުރައްވައި ް ލެއްވުމަށ ް ރަޙްމަތެއ ް ކަލޭގެފާނަށ

ހެއްޔެވެ؟ ހިފެހެއްޓޭނޭ ް އެތަކެއްޗަށ ނުދީ ިލބުނަ ް ކަލޭގެފާނަށ ް ތިމަނ

ް ެ. އަހުރެންނަށ ވިދާޅުވާށެވ ކެލޭގެފާނު .ެ ނުވްެސ ހިފެހެއްޓޭނެއެވ އެބަހީ

ވަކީލު  ް އެކަލާނގެއަށ ހަމައެކިަނ ް މީހުނ ާ ކުރ ވަކީލު އަދި .ެ اهللا ފުދެއެވ
.ެ މިއެވ ".ެ ހިުށކަމެވ ާ ކުރ

ބަލާ އުނދަގުލާ އަދި ހޯދައިގަތުމާއި ާ މަންފ ކަންކަމުގައި ެ ފަހ  

ފަރާތްތަކަށް  ް އެހިެނހެނ ފިޔަވައި اهللا  ކުރުމުގައި ު ދިފާޢ ް މީުސބާތ

ް އެފަރާތްތަކުނ ް ބަރާޯސކޮށ ް އެފަރާތްތަކަށ ލަންބައި ް ހިތްތައ ެ ތިމާމެންގ

ް ކަނ ް ގޮތްތަކެއ ބާޠިލު ހުރިހާ ގޮތްތަކަކީ ެ ހޯދުމުގ އެހީ ހޯދުމާއި ވާގި

އޮޅުމެއްނެތި ް އާޔަތްތަކުނ ް އެހިެނހެނ މިމާނާގައިވާ މިއާޔަތްތަކުންނާއި

ް ތިމާމެނ حضرةން ެ اهللاގ ީސދާ ގޮތަކީ ޖެހުނު ް ވާނ ް އެހެނ .ެ އެނގެއެވ

ފަރާތްތަކުން  ް އެހިެނހެނ ފިޔަވައި اهللا  ް ވާގިވެރިކަނ އެހީއާއި އެދެންވީ

.ެ ވީތީއެވ ކަމުގައި ް ކުރުނ ު ިޝރުކ އެއީ ް އެދުނ

ދަތުރުކުރާ  ެ އެކި ތަންތާ ނުވަތަ ތިމާމެންގ ެ ހިަށގަނޑުގ ެ ފަހ  

މިނޫންވްެސ އަދި ގޭގައި ނުވަތަ ު ފިހާރައަކ ނުވަތަ ު އުޅަދަކ ކޮންމެވްެސ

ް ކިހަވައ ް އެއުްސނ ް ފަންވަތ ް އެޅުނ ތަވީދު ހަދާފައި ފަންޑިތަ ތަނެއްގައި

ެ މިމާނައިގ މިނޫންވްެސ އަދި އެއުްސން ް ރޯނުފަށެއ ވާތި އެލުވުން،

ގޮތުންނާއި  عقلى  ހެދުމީ ާ އެލުވ އަދި އައަްސއި ް އެއްޗެއ އެއްވްެސ

ެ. اهللا  ކުރުމެކެވ އެއްފަދަ އެއްޗެއް اهللا އާއި نقلى ގޮތުންވްެސ އަދި

ާ އެންމެހ އެބާވަތު ެ އެހެންވ .ެ ކުރުމެވ ު ަޝރީކ .ެ ބައިވެރިކުރުމެވ އާއި

ު ިޝރުކ ނުވަތަ ކަމުގައި ް ކުރުނ ު ިޝރުކ އެއީ ް ކުރުނ ް ކަންތައްތައ

ް ދޫފުޅުނ ެ ނަބިއްޔާގ ް މާތ ެ މިއުއްމަތުގ ކަމުގައި ް ވީަސލަތެއ ެ ކުރުމުގ

.ެ އެވަނީއެވ ދެއްވާފައި ް ބަޔާންކޮށ ް އިބާރާތުނ ަ ަޞރީޙ

އެކަލޭގެފާނު .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ Dގ مسعود ابن  

 .ެ އެހީމެވ ް އަހުރެނ حديث ކުރައްވާތީ B اهللا رسول .ެ ވިދާޅުވިއެވ

މާނައީ: ެ މިބްަސފުޅުގ (رواه امحد) ِشُرٌك" َوالتَِّوَلَة َوالتََّماِئَم الرُّقى "ِإَن
މިއީ ހެދުމާއި ވަރިތޮޅި އިްސތިރި އެޅުމާއި َتِميمة ހެދުމާއި "ފަންޑިތަ 

.ެ މިއެވ ".ެ ިޝރުކެވ ހައްތަހާވްެސ

 

ެ. އަދި  ނޫނެވ ް ބްަސފުޅެއ ް ބޭނުނ ް ަޝރަހައަަކަށ މިއީ އިތުރު  

 .ެ ވިދާޅުވިއެވ ُعَكُيم بن اهللا عبد ް B حديث ކުރެއްވިކަމަށ اهللا رسول
ް އެއެއްޗަކަށ "ތިމާ والترمذي) (رواه أمحد ُوِكَل إلَْيِه" َتَعلََّق َشْيَئا "َمْن
".ެ ޙަވާލުވެވިއްޖެއެވ ު އެމީހަކ އެއްޗަކާއި ެ ކޮންމ ކުރި ބަރާޯސ ް އިތުބާރުކޮށ

.ެ މިއެވ

ކަންތައް  ެ މީހާގ އިތުބާރުކުރި ް ތަވީދަކަށ މިހެންވީއިރު  

ް ފަންވަތަކަށ ނުވަތަ ް ފަށަކަށ ރޮދި އަދި .ެ އެތަވީދާއެވ ޙަވާލުވެވިގެންވާނީ

ކުރެވޭނީ ޙަވާލު ް ކަންތައ ެ މީހެއްގ ާ ކުރ ު އިތުބާރ ް ކިހަވަކަށ ނުވަތަ

ް މައްޗަށ ެ އެއްޗެއްގ ކޮންމެ  މަތިން ެ މިޤަވާޢިދުގ ދެން  .ެ އެއެއްޗަކާއެވ

ް އެއްޗެއ ެ އެމީހެއްގ ނަަމަވްެސ މީހަކު  ބަރާޯސކުރި ް އިތުބާރުކޮށ

އެހީތެރިކަމެއް  ް އޭނާއަކަށ ް ފަރާތުނ ެ اهللا ގ .ެ އެއެއްޗަކާއެވ ޙަވާލުކުރެވޭނީ

 .ެ އިތުބާރު ނުކުރީމައެވ ް اهللا އަށ ާ އޭނ ެ. އެއީ ނެތެވ ް އޮންނާކަށް ޖާގައެއ

ް އެކަލޭގެފާނުނ .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ جبريގ بن سعيد އަދި  

(رواه َرَقَبٍة" َكِعْدِل َكاَن إْنَساٍن ِمْن َتِمْيَمًة َقَطَع "َمْن .ެ ވިދާޅުވިއެވ

ް متيمةއެއ ް ކިބައިނ ެ "އިނާްސނެއްގ މާނައީ: ެ މިބްަސފުޅުގ وكيع)
".ެ ފަދައެވ މިިނވަންކުރި ު އަޅަކ ކަނޑައަޅައިފިމީހާ

ނައުްޞން  ަ ަޞރީޙ ެ ޙަދީޘްގ ދެތިން އާޔަތާއި އިްސވެދިޔަ  

ނުވަތަ ިލބުމަށް އެދި ް ިޝފާއެއ ް ބައްޔަކުނ ގޮތުގައި ޭ އޮޅުމެއްނެތި އެގ

އެހެންވްެސ ނުވަތަ ު ތާކ ެ ހިަށގަނޑުގ އަދި ް ޙިާޞލްކުރުމަށ ް މަންފާއެއ

اهللا އާއި  ހެދުމަކީ ެ ބަނދ އަދި އެލުވައި ް އެއްޗެއ ެ ޒާތެއްގ އެއްވްެސ ު ތާކ

(ނިުނމޭ) .ެ ކަހައިލީއެވ ް މަގުނ ީސދާ ެ ތައުޙީދުގ .ެ ކުރުމެކެވ ު ަޝރީކ
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(٣٩) ތަވީދު އެޅުމަކީ ިޝރުކު ކުރުމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއް!

ފަންޑިތަ ހަދާފައި ތަވީދު، މިނާފުށް، ވަގުވަކި، ުސލޭމާނު،   

ދަގަޑު ނުވަތަ ރިހި ނުވަތަ ލޯބޮޅު އަދި މިނޫންވްެސ އެމާނާގައި އަޅާ 

މާތް  ވަޑައިގެންނެވި  ދީނާގެން  އިްސލާމް  އެޅުމަކީ  އެއްޗެއް  ކޮންމެ 

ކަންތައްތައް  އެބާވަތުގެ  އަދި   .ެ ކަމެކެވ މަނާކުރައްވާފައިވާ  ނަބިއްޔާ 

ެ. އެކަމުގެ  ހިމަނުއްވާފައި ވަނީ ިޝރުކު ކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވ ކުރުން 

ވެގެން  ވާރިދު  ގިނައިން  ވަރަށް  ބްަސފުޅުތައް  ދަލީލުކުރާ  މައްޗަށް 

 .ެ އައިްސފައިވެއެވ

ެ. َأنَّ الَنِبي  ރިވާވެގެންވެއެވ އަރިހުން  عمران بُن حصني dގެ   

b َرَأى َرُجًال ِفي َيِدِه َحَلَقٌة ِمْن ُصْفٍر َفَقاَل: َما َهِذِه؟ َقاَل: ِمَن اْلَواِهَنِة. َقاَل: 

إِْنَزْعهَا َفِإنََّها َال َتِزْيُدَك ِإالَّ َوْهًنا َفِإنََّك َلْوِمتَّ َوِهَي َعَلْيَك َما َأْفَلْحَت أََبًدا" (رواه 

ދަގަނޑު  ރިހޭތީ  އަތުގައި  ކޮނޑާއި  މާނައަކީ:  حديثގެ  މި  امحد) 

 .ެ النَِّبُي b ދެކެވަޑައި ގެންނެވިއެވ މީހަކު  އަތުގައި އަޅާފައިވާ  ބޮޅެއް 

ހެއްޔެވެ؟  ކޮންއެއްޗެއް  މިއީ   .ެ ކުރެއްވިއެވ ޙަދީޘް  އެކަލޭގެފާނު  ފަހެ 

ރިހޭތީ  މުލައްދަޑީގައި  ކޮޑާއި  އަރައިގެން  ނާރު   .ެ ދެންނެވިއެވ އެމީހާ 

ެ. ތިޔައެތި  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ އެކަލޭގެފާނު  ފަހެ   .ެ އެއްޗެކެވ އަޅާފައިވާ 

އިތުރު  ެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިޔައިގެ ަސބަބުން  ބާލާފައި އެއްލައިލާށެވ

ެ. އަދި ކަލޭ ހިަށގަނޑުގައި  ރިހުމެއް މެނުވީ ކަލެއަށް އިތުރު ނުވާނެއެވ

ަސލާމަތެއް  ކަލޭ  ދުވަހަކުވްެސ  މަރުވެއްޖިއްޔާ  ކަލޭ  އޮއްވާ  ތިޔަ 

".ެ ނުވާނެއެވ

ެ. رسول  ރިވާވެގެންވެއެވ އަރިހުން  އަދި َعَقَبة بن َعامر dގެ   

ެ. "َمْن َتَعلََّق  اهللا b حديث ކުރެއްވި ކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވ

َتِميمًة َفَال أَتمَّ اُهللا َلُه َوَمْن َتَعلََّق َوَدَعًة َفَال َوَدَع اهللا َلُه، َوِفي ِرَواَيٍة، َمْن َتَعلََّق 

َتِمْيَمًة َفَقْد أْشَرَك" މި حديثގެ މާނައީ: "َتميمة އެއް އަޅައިފި މީހަކަށް 

ެ. އަދި َوَدَعةއެއް  هللا އެމީހެއްގެ ކަންތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ދެއްވާނެއެވ

އަޅައިފި މީހަކަށް هللا އެމީހަކަށް އެއްވްެސ އަރާމަކާއި ހަމަޖެހުމެއް 

ެ. އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވަނީ َتميمة އެއް އަޅައިފިމީހާ  ނުދެއްވާނެއެވ

 .ެ ެ." މިއެވ ހަމަކަށަވަރުން ިޝރުކުކޮށްފިއެވ

ރިދަ  އިތާކަހަަލަ  އެއީ   .ެ އެއްޗެކެވ ކަނޑުންނަގާ  َوَدَعُةއަކީ   

ެ. واهللا اعلم  ކަހަލަ އެއްޗެކެވ

ރިވާކުރައްވާފައި  َحامت  ايب  ابن  އަރިހުން  dގެ  ُحَذيفة  އަދި   

حامت)  اىب  (ابن  َفَقَطَعُه"  اْلُحمَّى  ِمَن  َخْيًطا  َيِدِه  ِفي  رأى  أَنَُّه   .ެ ވެއެވ

މިބްަސފުޅުގެ މާނައީ: "ހުން އައިްސގެން ފަންޑިތަ ހަދާފައި ރޮއްޖެއް 

ެ. ދެން  ُحًذْيَفُة d ދެކެވަޑައި ގެންނެވިއެވ މީހަކު  އަތުގައި އަޅާފައިވާ 

އާޔަތް  އަންނިަނވި  އަދި   .ެ ލެެއްވިއެވ އެރޮދިކަޑުއްވައި  އެކަލޭގެފާނު 

ެ. ﴿َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم ِبٱِهللا ِإالَّ َوُهْم مُّْشِرُكوَن﴾ (يوسف:  ކިޔަވާ ވިދާޅުވިއެވ

ޙާލުގައި  ކުރާ  ިޝރުކު  މީހުން  ގިނަ  "އެމީހުންކުރެ  މާނައީ:   (١٠٦

 .ެ ެ." މިއެވ މެނުވީ هللاއަށް އީމާންވާ ކަމުގައި ނުވެއެވ

ތަކެތީގެ  ބަޔާންވެގެންވާ  ބްަސފުޅުތަކުގައި  އިްސވެދިޔަ   

އެއްޗެއްކަމުގައި  ފޭަސހަކޮށްދޭ  ބިަލ  އެއްޗަކީ  އެއްވްެސ  ތެރެއިން 

އެއްޗެއްކަމުގައި  ފައިދާއެއްދޭ  އެއިން  ނުވަތަ  ކޮށްގެން  ޔަޤީން 

އެމާނާގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ هللا  އެއްޗެއް  އެއިން  ތިމާ  ޔަޤީންކޮށް 

ބިަލ  އަދި  ޖައަްސވައި  ބިަލ  އެގޮތަކީ   .ެ ކުރެވުނީއެވ ަޝރީކު  އާއި 

bގެ  اهللا  رسول  އަދި   .ެ هللاއެވ ހަމައެކިަނ  ފަރާތަކީ  ފޭަސހަކޮށްދޭ 

ދޫފުޅުން ަޞރީޙަ އިބާރާތުން އެކަން މަނާ ކުރައްވާފައިވާތީ އެބާވަތުގެ 

ފަންވަތް  "ތަވީދުއެޅުން،   .ެ ނުވެއެވ ހުއްދަވެގެން  ކަންތައްތައްކުރުން 

އެޅުން" އަދި މިނޫންވްެސ އެބާވަތުގެ އެންމެހާ ތަކެތި ހިމިެނގެންވަނީ 

ެ. އެއީ ހައްތާވްެސ توحيد ނަފީކުރާ  ހަމަ މި موضوع ގެ ތެރެއިންނެވ

ެ. واهللا أعلم  ކަންކަމެވ

ް (٤٠) ِسْحر ހެދުމަކީ توحيدއާއި އިިދކޮޅު ކަމެއ
توحيدއާއި  އެކުލެވިގެންވަނީ  ވައްތަރުތައް  ހެދުމުގެ  ِسْحر   

اهللا އެއްކައުވަންތަކުރުން (9)
އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ޢަލީ
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ު ަޝރީކ ފަރާތަކާއި ް އެހެނ ކޮންމެވްެސ هللاއާއި .ެ އިދިކޮޅަށެވ

ފަހެ  .ެ ل ކުރުމުގައެވ َتَوسُّ ވާގިއެދި ް ބާރުތަކުނ ަޝއިޠާނީ .ެ ކޮށްގެންނެވ

 .ެ ِسْحر ވަދެއެވ ް ދެގޮތުނ ް ތެރެއަށ ެ ިޝރުކުގ

ހޯދައި  ް ޚިދުމަތ ް ފަރާތުނ ެ ަޝއިޠާނާގ އެއްގޮތަކީ:  

އޮެސރުމެންނާއި ހޯދައި ް ވާގިވެރިކަނ އެހީއާއި ކިބައިން ެ އޮެސރުމެންގ

ِسْحر ވެރިޔާގެ  ު ފަހަރ ް ބައެއ ެ. އަދި ގޮތުންނެވ ބެހެއްޓުމުގެ  ް ގުޅުނ

ތަކެތި  ް ޤުރުބާނީކޮށ ނަމުގައި ެ އޮެސރުމެންގ ް َمْطَلب ޙިާޞލުކުރުމަށ

ލެއި ެ ރަތް ހާލުގ ާ ކިޔަވ ް ދާރައަށ ް މިްސކިތ .ެ ކަތިލައިވްެސ ހަދައެވ

.ެ މިގޮތުންނެވ ދައްކަނީވްެސ

ެ اهللاގ ް ދަޢުވާކޮށ ް ކަމަށ ދަންނަ الَغْيُب ِعْلُم ދެވަނަގޮތަކީ:   

ބައިވެރި ް އެއްވަރުކޮށ އެގުމާއި ެ ފަރާތުގ ް ފަރާތ ް އެހެނ ދެނެވޮޑިގަތުމާއި

.ެ ވައްތަރެވ ެ ިޝރުކާއި ކާފިރުކަމުގ ީސދާ އެއީ  .ެ ގޮތުންނެވ ެ ކުރުމުގ

ް އެތައ ކުރައްވާފައިވާ ް ޙަރާމ هللا އެކަމުގައި ު އެޔާއެކ އަދިހަމަ

ް ބުއްދިތައ ދުރުކުރުމާއި ދެމަފިރިން  ޭ ދޭދ  .ެ އަރައިގަނެއެވ ް ކަމަކަށ

ް ދޯގީތައ ކުރުމާއި ް ޢަމަލުތައ ެ ބާވަތްތަކުގ އެކި ތަޣައްޔަރުވާފަދަ

.ެ ހިމިެނގެންވެއެވ ް ދެއްކުނ

ޤުރުއާނުން  ކާފިރުވާ ކަމުގެ ދަލީލު ެ ِسْحر ހަދާމީހާ ދެންފަހ  

﴿َوٱتََّبُعوْا .ެ ކުރައްވާފައިވެއެވ ވަޙީ هللا .ެ ކަނޑައެޅިގެންވެއެވ ެ ޘާބިތުވ

َياِطيَن ٱلشَّ ِكنَّ  ـٰ َوَل ُسَلْيَماُن َكَفَر َوَما ُسَلْيَماَن ُمْلِك َعَلٰى َياِطيُن ٱلشَّ َتْتُلوْا َما

َوَماُروَت َهاُروَت ِبَباِبَل ٱْلَمَلَكْيِن َعَلى أُْنِزَل َوَمآ ْحَر ٱلسِّ ٱلنَّاَس ُيَعلُِّموَن َكَفُروْا

(البقرة:١٠٢)  ﴾... َتْكُفْر َفَال ِفْتَنٌة إِنََّما َنْحُن َحتَّٰى َيُقوَال َأَحٍد ِمْن ُيَعلَِّماِن َوَما

(ޔައުނީ ް "އެމީހުނ މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ މިބްަސފުޅުގައި

َشْيَطانން ު ވެރިކަމާމެދ ެ ފާނުންގ ެ ُسَلْيَمانގ ޔަހޫދީންނާއި ނާަޞރާއިން)

 .ެ ކާފިރުނުވެއެވ ގެފާނު ُسَلْيَمان  އަދި .ެ ތަބާވީއެވ ވާހަކަތަކާއި ދެއްކި

ް މީްސތަކުންނަށ َشْيَطانން ެ އ .ެ ކާފިރުވިއެވ ް َشْيَطانންތައ ު އެހެނެއްކަމަކ

َماُروت  އާއި ކަރާގައި َهاُروت ބާބިލު އަދި .ެ ِسْحر އުނގަންނައިދެއެވ

.ެ އެމީހުން ތަބާވިއެވ ތަކެއްޗަށްވްެސ ލެއްވުނު ދެކަލުންނަށް ބާވައި

(އިމްތިޙާނެކޭ) ޭ ފިތުނައެކ ތަކެއްޗަކީ ޭ މިއުނގަންނާދ ް ތިމަންމެނ "އަދި

ވިދާޅުވެފައި ް މިހެނ ނުވާށޭ" ކާފަރު ް ތިޔަބައިމީހުނ ް މިދްަސކޮށްގެނ

".ެ ނުދެއްވައެވ އުނގަންނައި އެތަކެތި އެކަކަށްވްެސ ް އެބޭކަލުނ މެނުވީ

.ެ މިއެވ

ِسْحر  ގޮތުގައި  ޭ އެނގ ނެތި ް އޮޅުމެއ ް މިއާޔަތުނ ެ ފަހ  

.ެ ޢަމަލެކެވ ެ َشْيَطانންގ ހެދުމީ ް ދްަސކޮށ އަދި އުނގަންނައިދީ

َهاُروت އާއި  އަދި .ެ ކާފަރުވާނެއެވ މީހާ ާ ޢަމަލުކުރ ް ޢަމަލުނ ެ َشْيَطانއާގ

.ެ ވައްތަރުތައްވެއެވ ެ ތަކެތީގައި ِسْحرގ ދޫކުރެއްވި ް ދެކަލުނ َماُروت އާއި

ُمْعِجَزة އާއި  ކަމުގައިވަނީ ދްަސކޮށްދެއްވި ް މީްސތަކުންނަށ ް އެބޭކަލުނ

ތެރޭގައި ެ އޭގ އަދި .ެ ވެއެވ ގޮތްތައްކަމުގައިވްެސ ެ ކުރާނ ِسْحرވަކި

ެ ބާވަތުގ ާ އެއްކުރ ް ދުރުކޮށ ދެމަފިރިން (ޔަޢުނީ ވަރިތޮޅި އިްސތިރި

ނުވުމަށްވްެސ ކާފިރު ް އެތަކެތި ދްަސކޮށްގެނ އަދި (.ެ ވެއެވ ޢިލްމުވްެސ

.ެ އެންގެވިއެވ ް މީްސތަކުންނަށ ް އެދެބޭކަލުނ

އެއެނގުނު  ް ފަރާތުނ ެ އެބޭކަލުންގ މިއެގެނީ ް މިވާހަކަތަކުނ  

ވާކަމާ،  ފަދަތަކެތި ވަރިތޮޅި އިްސތިރި ِسْحر އާއި ތެރޭގައި ެ ތަކެތީގ

َينَفُعُهْم ﴿...َوَال .ެ ކަމެކެވ ކާފިރުވާނޭ ޢަމަލުކުރާމީހާ ެ އެތަކެތީގ އަދި

(١٠٢ (البقرة: َخَالٍق...﴾ ِمْن  ٱآلِخَرِة ِفي َلُه َما ٱْشَتَراُه َلَمِن َعِلُموْا َوَلَقْد

އެއްވްެސ ް ދުވަހުނ ް އާޚިރަތ ތަކެތީގައި އެހޯދި ް "އެމީހުނ މާނައީ:

".ެ އެނގޭނެއެވ ް ރަގަޅަށ ް އެމީހުންނަށ ް ނެތްކަނ ް ނީަސބެއ

މަނާކުރެއްވި  ް ބޮޑަށ ެ އެންމ تعاىل  اهللا  ِسْحرއަކީ ދެންފަހެ   

ް ނަނ ް ނަމުނ ެ ُموِبَقاتގ .ެ ނަމްބަރެވ ދެވަނަ ެ ިލްސޓުގ ެ ކަންތަކުގ ް ހަތ

.ެ އެއްކަމެވ ތެރެއިން  ެ ކަންތައްތަކުގ ް ހަތ ު ބޮޑ ެ އެންމ ދެއްވާފައިވާ 

ެ. އެއީ  ކަމެކެވ ެ ކޮންމ ޭ ހަލާކުދ ގެއްލުމާއި ް ތިމާއަށ (ُموِبَقات އަކީ 

(.ެ ކަމެވ ް ހަތ މްަޝހޫރު

َياَرُسْول َقاُلوا املُوِبَقاِت ْبَع السَّ "ِاْجَتِنُبوا .ެ b حديث ކުރެއްވިއެވ اهللا َرُسول

ِإالَّ ِباْلَحقِّ اهللا َحرََّم َوَقْتُل النَّْفِس الَِّتي ْحُر والسِّ ِبااِهللا ْرُك الشِّ َقاَل ؟ ُهنَّ َوَما اهللا

اْلَغاِفَالِت اْلُمْحَصَناِت َوَقْذُف الزُّْحِف َيْوَم والتََّولِّي الَيِتيم َوأْكُل ماِل الرَِّبا َوَأْكُل

މާނައީ:  ާ އެކުލެވިގެންވ ޙަދީޘުގައި މި التخاري)  (صحيح اْلُمْؤِمَناِت"

 .ެ ގަންނާށެވ ެ ރައްކާތެރިވ ެ ދުރުވ ُموِبَقاتން ް ހަތ ް "ތިޔަބައިމީހުނ

އެކަންކަމަކީ .ެ އެވ اهللا رسول އޭ  .ެ ދެންނެވިއެވ ް ބޭކަލުނ أصحاب 

އެއީ: .ެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ އެކަލޭގެފާނު .ެ ކޮބައިތޯއެވ

ުކުރުމާއި ްިޝރުކ هللاއަށ .١

ހެދުމާއި ިސޙްރު .٢

މެރުމާއި ނުލާ ްޙައްޤަކާއި ނަފެްޞއ ކުރެއްވި هللاޙުރުމަތްތެރި .٣

ކެއުމާއި ރިބާ .٤

ކެއުމާއި ާ ެމުދ ޔަތީމުންގ .٥

ފުރަގްަސދިނުމާއި ގައިގޯޅިވާވަގުތު ހަނގުރާމައިގައި .٦

އަންހެނުންނަށް قذف ކުރުމާއި" މުޙަްޞނު މުއުމިނު ާ ޣާފިލުވެގެންވ .٧

ިސޙްރު  އެވަނީ ކުރެވިފައި ذكر  ް ދެވަނައަށ މިޙަދީޘުގައި .ެ މިއެވ

ِسْحر ހެދުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފައިގެ  ު އެހެންވީރ .ެ ވާހަކައެވ ެ ހެދުމުގ

َنَسائى އާއި  އަދި .ެ އެނގިއްޖެއެވ ް ރަނގަޅަށ ް ކަމެއްކަނ ހިމެނޭ ތެރެއިން

ِفْيَها  َنَفَث ُثمَّ ُعْقَدًة َعَقَد "َمْن .ެ ރިވާވެެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ dގ َهَرْيَرة أبو

النسائى)  (رواه إِلَْيِه" ُوِكَل َشْيًئا َتَعلََّق َوَمْن َأْشرَك َفَقْد َسَحَر َوَمْن َسَحَر  َفَقْد



29 2006 އޭޕްރީލް - ދަރުމަ

.ެ ހަދައިފިއެވ ِسْحر ާ މީހ ފުމެފި ް ގޮށަށ ް ޖަހައިގެނ ް ގޮށެއ މާނައީ:

ތިމާގެ  އަދި .ެ ކޮށްފިއެވ ު ަޝރީކ هللاއާއި ހަދައިފިމީހާ ِسْحر  އަދި

ޙަވާލު އެއެއްޗަކާއި (ގުޅައިފިމީހާ) ކޮށްފިމީހާ َتَعلَُّق  އެއްޗަކާއި ް ހިތ

.ެ މިއެވ ".ެ ވެވިއްޖެއެވ

ހަދައިފިމީހާ ގޮތުގައި ِسْحر ޭ އެނގ އޮޅުމެއްނެތި ް މިޙަދީޘުނ  

.ެ ަޝރީކު ކޮށްފިއެވ .ެ ބައިވެރިކޮށްފިއެވ އެހެން ފަރާތްތަކާއި هللاއާއި

ކަމާއި ް އެއްޗެއ ާ ޙަޤީޤަތެއްވ އޭގައި ِسْحرއަކީ ދެންފަހެ   

ފޯރާކަމާއި ތަކެއްޗަށްވްެސ އިނާްސނުންނާއި އަަސރު ެ އޭގ އަދި

ެ އޭގ އަދި ހެދިކަމާއި  ِسْحر ު މީހަކ bއަށްވްެސ اهللا َرُسوُل ީސދާ

މިކަންކަމީ ކުރިކަމާއި ް އެކަލޭގެފާނަށ ް ވަރަކަށ ކޮންމެވްެސ އަަސރު

ް ފޮތްތަކުނ ީސރަތު ފޮތްތަކާއި ް ޙަދީޘ .ެ ކަންކަމެވ ވެފައިވާ ު އެގިކަށަވަރ

އިްސލާމް ދީނުގައި ް ހުރުމުނ ް މިކަނ ް މިހެނ .ެ ރަނގަޅަށް ާސބިތުވެއެވ

ެ މީހެއްގ ހަދައިފި ިސޙްރު އަދި .ެ ކުރައްވާފައިވެއެވ މަނާ ް ِسْحرހެދުނ

.ެ ބޯކަޑައިލުމެވ ޙައްދަކީ

اِحِر السَّ "َحدُّ .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ ُحْنُدُبގ ترمذىގައި  

ެ އޭނާގ ޙައްދަކީ ެ މީހާގ "ِسْحرހެދި މާނައީ: (رواه الترمذى) ْيِف" ِبالسَّ َضْرُبُه

".ެ ބޯކަނޑައިލުމެވ ާ ކަނޑިންޖަހ އެބަހީ .ެ ޖެހުމެވ ކަނޑިން ާ ގައިގ

.ެ މިއެވ

ް އަރިހުނ ެ َعْبدهގ بن َبْجَلة ގައި  البخاري  صحيح އަދި   

اب َرِضَى اَخلطَّ بُن ُعَمر "َكَتَب .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެކަލޭގެފާނު .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ

"ِسْحرވެރި މާނައީ: (رواه البخاري) َوَساِحَرٍة" َساِحٍر ُكلَّ َأِن اْقُتُلوا عنه اهللا

ُعمر ް ކުރުމަށ ޤަތުލު ު އަންހެނަކ ެ ކޮންމ ِسْحرވެރި ފިރިހެނަކާއި ެ ކޮންމ

".ެ ފޮނުއްވިއެވ ު ފަތްކޮޅ اب اَخلطَّ بُن

.ެ ކުރީމެވ ޤަތުލު ް އަހަރުމެނ ް މީހުނ ތިން ِسْحرވެރި .ެ ވިދާޅުވިއެވ َراوى

ް ރިވާވެގެނ ގޮތުގައި  ަ ަޞއްޙ އަރިހުން  ެ gގ އަދި َحْفَصة  

ް އެކަމަނާއަށ ް އެއ ޖާރިޔާ ގެންގުޅުއްވި އެކަަމަނާ .ެ އައިްސފައިވެއެވ

އެޖާރިޔާ  އަންގަވައިގެން  ް ކުރުމަށ ޤަތުލު ް ِسْحر ހެދުމުގެ ަސބަބުނ

.ެ ކުރެވުނެވ ޤަތުލު

ތިންއްަޞޙާބު ެ اهللا bގ َنِبى .ެ ވިދާޅުވިއެވ اهللا رمحه أمحد اإلَمام  

.ެ ާސބިތުވެއެވ ް ކުރިކަނ ޤަތުލު ް ހަދާމީހުނ ިސޙްރު ް އަރިހުނ ެ ބޭކަލުންގ

ް ކޮށްގެނ ް ކަންތައ އެފަދަ .ެ ޢަމަލެކެވ ެ َشْيَطانގ ِسْحر ހެދުމަކީ  އެއީ

ِسْحر  ކަމަކުން  ކާފިރުވާފަދަ .ެ ނޫނެވ ް ހުއްދައެއ ް ކުރުނ ِسْحر ބާޠިލު

މީހާވްެސ  ާ ِسْحر ބާޠިލްކުރ ކުރާނަމަ) (ކެނަްސލް ކުރާނަމަ ބާޠިލު

ް ކަންތައ ޭ އެދ އާ َشْيَطان ޖެހޭނީ އޭނާވްެސ އެހެނީ .ެ ކާފިރުވާނެއެވ

ެ َجابرގ ގައި أمحد ُمْسَند އާއި داود أبو .ެ ބާޠިލުކުރާށެވ ر حْ سِ ް ކޮށްގެނ

َفَقاَل  النُّْشَرِة؟ َعِن ُسِئَل  b اهللا َرُسوَل "َأنَّ .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ

ُنْشرة އާއި  ް "ހަމަކަށަވަރުނ މާނައީ: أمحد) (رواه ْيَطان" الشَّ َعَمِل ِهَى ِمْن

ް ޙަދީޘ އެކަލޭގެފާނު ެ ފަހ .ެ ކުރެވުނެވ ުސވާލު اهللا bއާއި َرُسول ު މެދ

.ެ މިއެވ ".ެ ވާކަމެކެވ ތެރެއިން ެ ޢަމަލުގ ެ َشْيَطانއާގ އެއީ .ެ ކުރެއްވިއެވ

ކުރައްވާފައިވާ  ް ޙަދީޘ ِسْحر ހެދުމާމެދު ް އެއްޗަކުނ ފަދަ ާ ކާފަރުވ މިއީ

.ެ ބްަސފުޅެކެވ

ބާވަތަކީ: ދެވަނަ (٢)

ް ކަންކަމުނ ކުރުންފަދަ ާ ދުޢ ކިޔެވެއްޔާއި ހުއްދަ ފަންޑިތައާއި ހުއްދަ

 .ެ ހުއްދައެވ ް ِسْحر ބާޠިލުކުރުނ ް ގޮތްގޮތުނ އެފަދަ .ެ ކުރުމެވ ބާތިލު ر حْ سِ

"ُقْلت .ެ َقتَََاَدةވިދާޅުވިއެވ .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ُبَخاريގައި ް އަރިހުނ ެ َقتَََاَدةގ

َبْأَس َال َقاَل ُيْنَشُر؟ َأْو َعْنُه اْمرأِتِه أُيِحلُّ َأْوُيؤَخُذ َعِن ِطبُّ به َرُجل اْلُمَسيِِّب ِالبِن

البخاري) މާނައީ:  (رواه َعْنُه" ُيْنَه  َفَلْم َيْنَفُع َما  َفَأمَّا اإلْصَالح ِبِه ُيِرْيُدْوَن ِبِه

ެ އޭނާގ ު އަންހެނަކ .ެ ދެންނެވީމެވ އަރިހުގައި ެ اْلُمَسيُِّبގ ابن ް "އަހުރެނ

ކުރާނެ  ޙައްލު ެ ފަހ ِسْحر  އެ  .ެ ހަދާފައިވެއެވ ِسْحر  ް ފިރިމީހާއަށ

 .ެ اْلُمَسيُِّب ވިދާޅުވިއެވ ابن ވާނެހެއްޔެވެ؟ ހުއްދަ ް ފިލުވައިލާނ ހެއްޔެވެ؟

ކުރެވެނީ އެޤްަޞދު ް އެކަމުނ އެހެނީ .ެ ނެތެވ ް ފަރުވާލެއ އެކަމާމެދު

ް ކަންތައ ެ އެބާވަތުގ ާ ކުރ ފައިދާ ް މީްސތަކުންނަށ ެ ފަހ .ެ އިްޞލާޙެއެވ

.ެ މިއެވ ނުވެއެވެ" ް ނަޙީވެގެނ

ކާފިރުވާފަދަ  ކުރުމުގައި އެއްޗަކީ ِسْحر ބާޠިލު ޭ އެގ ް މިބްަސފުޅުނ  

ް އެހެނ .ެ ވެދާނެކަމެވ ު ރަނގަޅ ެ އެންމ ކުރެވެންޏާ ް އެކަނ ް ނުކޮށ ް ކަމެއ

أعلم  واهللا .ެ ނުވާނެކަމެވ ހުއްދަ ނޫންނަމަ

(ކަހީނުކަން) َكَهانة
ެ ކަންތައްތަކުގ ެ މްުސތަޤްބަލުގ ކަމަކީ ކަހީނު .ެ ކަމެވ ކަހީނު َكَهانةއަކީ

ް ބަލައިގެނ ް އަތ އެއީ .ެ ހެދުމެވ ް ދަންނަކަމަށ ޣައިބު ޚަބަރުދީ

އަދި ނަމަވްެސ ް ބަލައިގެނ މޫނުމަތި ނުވަތަ އަދި ނަމަވްެސ

ް ތަރިތައ ނުވަތަ އަދި ނަމަވްެސ ް ކޮށްގެނ މެދުވެރި ް ޖިނިްނއެއ

ނަމަވްެސ ް ގޮތަކުނ ް އެހެނ ނުވަތަ އަދި ނަމަވްެސ ް ބަލައިގެނ

ކާހިނަކީ .ެ ބުނުމެވ ް ކަންތައްތައ ވާނޭ  ކަންތައްތަކާއި ޣައިބުގައިވާ

ދަޢުވާކުރާ  ް ކަމަށ ޭ އެނގ الَغيِب  ِعلم ނަމަވްެސ ް ގޮތަކުނ ެ ކޮންމ

ް ކަންތައ ވާނޭ މްުސތަޤުބަލްގައި ނުވަތަ الَغيِبއަކީ ِعلم ެ ފަހ .ެ މީހާއެވ

އެއީ .ެ ނޫނެވ ް ވާނޭކަމެއ ް މަޚުލޫޤަކަށ އެއްގޮތަކަށްވްެސ ދެނެގަތުމަކީ

ެ މަޚުލޫޤުންގ އަދި .ެ ކަމެކެވ ާ ޚާއަްޞވެގެންވ ް هللاއަށ ހަމައެކިަނ

ެ އެކަލާނގ ް ބޭކަލަކަށ ރޫަސލު ާ ރުހިވޮޑިގެންވ ެ އެކަލާނގ ތެރެއިން

ް މައަްސލައެއ ޭ ބެހ މީހުންނާ އާދައިގެ  އެއީ  .ެ މިންވަރެކެވ އެންގެވި
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ކުރުމަކީ ާ ދަޢުވ ް ދަންނަކަމަށ ޢިލްމު ެ ޣައިބުގ ް ގޮތަކުނ ް އެނޫނ .ެ ނޫނެވ

ާ ރޫަސލާއ هللاއާއި ް މީހުނ އެފަދަ  ެ. އަދި ކުރުމެވ ު ަޝރީކ ް هللاއަށ

.ެ ކާފިރުވެއްޖެއެވ ް އެދެފަރާތަށ .ެ ދޮގުކޮށްފިއެވ

أْو َعرَّاًفا أَتى "َمْن .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ ُهريرة dގ أُبو  

(رواه األربعة)  "b ٍد ُمَحمَّ َعَلى أُْنِزَل ِبَما َكَفَر َفَقْد َيُقْوُل ِبَما َقُه َكاِهًنا َفَصدَّ

ގާތަށްގްޮސ ު ކާހިނަކ ނުވަތަ ގާތަށްގްޮސ ު "َعرَّاُفއަކ މާނައީ:

ް bއަށ ُمحمَّد  ް ހަމަކަށަވަރުނ ތެދުކޮށްފިމީހާ ަ ވާހަކ ާ ދައްކ އޭނާ

َعرَّاُف  .ެ (ދަންނައެވ .ެ މިއެވ ކާފަރުވެއްޖެއެވެ" ް ތަކެއްޗަށ ބާވައިލެއްވި

ެ َغيُبގ ް ކަންތައްތަކުނ ފާލުބެލުން،އަތްބެލުންފަދަ އިރުވަރުބެލުން، އަކީ

(.ެ މީހާއެވ ޭ ޚަބަރުދ ެ ހިގާނެކަންކަމުގ މްުސތަޤުބަލުގައި ކަންތައްތަކާއި

َمْرُفوُع ގޮތެއްގައި  ް އަރިހުނ ެ ُحَصْين dގ بن އަދި ِعمران  

أو َلُه ُتُكهَِّن َأْو َن َتَكهَّ َأْو َلُه َأوُتَطيَّر  َتَطيََّر ِمنَّا َمْن  "لَْيَس .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ

أُْنِزَل َعَلى َفَقْد َكَفَر ِبَما َيُقوُل ِبَما ُقوُه َكاِهًنا َفَصدَّ أَتى َوَمْن َلُه ُسِحَر أو َسَحَر

ނުވަތަ  ކުރިމީހާ ِطَيرة  މާނައީ:  جيد)  بإسناد البزَّار (رواه "b ٍد ُمَحمَّ

ނުވަތަ  ކުރިމީހާ ް ކަހީނުކަނ ނުވަތަ ކުރެވުނުމީހާ ِطَيرة  ް އެމީހަކަށ

ނުވަތަ  ހެދިމީހާ ِسْحر  އަދި ކުރެވުނުމީހާ ް ކަހީނުކަނ ް އެމީހަކަށ

ކަލޭގެފާނުންގެ  ް ތިމަނ ް މިމީްސމީހުނ ِسْحر ހެދެވުނުމީހާ، ް އެމީހަކަށ

ަ ވާހަކ ާ ދައްކ އޭނާ ގާތަށްގްޮސ ެ ކާހިނެއްގ އަދި .ެ ނުވެއެވ ހިދާޔަތުގައި

ް ތަކެއްޗަށ ބާވައިލެއްވި ް ُمحمَّد bއަށ ް ހަމަކަށަވަރުނ ތެދުކޮށްފިމީހާ

އިޢްތިޤާދު  ކަމުގައި ާ ުސންފ އަކީ (ِطَيرة  .ެ މިއެވ ކާފިރުވެއްޖެއެވެ"

(.ެ ކުރުމެވ

اهللا b حديث  نيب .ެ ވެއެވ ް ރިވާވެގެނ އަދި صحيح مسلمގައި  

َلُه ُيْقَبْل  َلْم َيُقْوُل ِبَما َدَقُه َفصَّ َشْيٍئ َعْن َقَسَأَلُه َعرَّاَفا أَتى "َمْن .ެ ކުރެއްވިއެވ

ގާތަށްގްޮސ ު "َعرَّاُفއަކ މާނައީ: مسلم) (صحيح َيْوًما" َأْرَبِعْيَن  َصَالُة

ތެދުކޮށްފި ް އެއްޗެއ އޭނާއެބުނާ ް ދެނ އަހައި، ް އެއްޗެއ ް އޭނާކުރެނ

ނުކުރެވޭނެއެވެ" ޤަބޫލު ް ވަންދެނ ދުވްަސ ާސޅްީސ ނަމާދު ެ މީހާގ

.ެ މިއެވ

ގޮތުގައި  ޭ އެގ އޮޅުމެއްނެތި ް ބްަސފުޅުތަކުނ އިްސވެދިޔަ  

ް ވާހަކައެއ ާ ދައްކ ު މީހަކ ކިޔައިދޭ ް ކަންތައްތައ ވާންހުންނަ ް ކުރިޔަށ

ް ގާތަށް ދިޔުން ހުއްދައެއ އޭނާ ް އެހުމަށ ް އަދި އެފަދަ ވާހަކައެއ ް އެހުނ

.ެ ނުވާނެއެވ

އިރުވަރުބަލާ  މީހާއާއި އަތްބަލާ މީހާއާއި ފާލުބަލާ އާދެ!  

މިއިން .ެ ތެރެއިންނެވ ެ َعرَّاُفންގ ހިމެނެނީ އާއި މިމީްސމީހުން  މީހާ

.ެ ޚަބަރުދެއެވ ެ ކަންތައްތަކުގ މްުސތަޤުބަލުގައި ވާނޭ މީހަކުވްެސ ެ ކޮންމ

އަނެއްބައި ެ ީސދާވ ފަހަރު  ް ބައެއ ް ޚަބަރުތައ އެދޭ  ް އެމީހުނ އަދި

ް ނޭގޭކަމަށ ޣައިބު  ް ތިމާމެންނަށ ނުވެދާއިރުވްެސ ީސދާ  ފަހަރު

ީސދާ ބުނާބްަސ ް މީހުނ އެފަދަ އަދި .ެ ނުވެއެވ އެއްބްަސވްެސ

ހުއްދަ ް ބްަސއެހުނ އެމީހުންގެ  ނުވިޔްަސ ީސދާ  ނުވަތަ ވިޔްަސ

ް ޙުކުމ ެ ކުރާ މީހުންގ ް ކަންތައްތައ އެފަދަ ެ. މިހެންވާއިރު ނުވެއެވ ް ވެގެނ

وىل واهللا .ެ ހީކުރައްވަމުތޯއެވ ް ކަމަށ ެ ހުންނާނ ް ފެންވަރަކަށ އަދިކިހާ

التوفيق 

ِعْلم) (ُنُجْوِمى التَّْنِجْيِم
ް ޙާލުތަކުނ ެ ފަލަކުގ ِعْلمއަކީ ُنُجْوِمى ަ ނުވަތ َتْنِجْيمއަކި  

ކަމަށްބުނާ ެ ދަލީލުކުރާނ ް ކަމަށ ެ ކުރާނ އަަސރު ް ހާދިާސތަކަށ ެ ބިމުގ

ް އެޢިލްމަށ ކުރުމަކީ އިޢްތިޤާދު ް ޔަޤީންކޮށ ް ތެދެއްކަނ އެއީ .ެ ޢިލްމެވ

ް އެއީ އިްސލާމްދީނ (.ެ ެ. ޔަޤީންކުރުމެވ ކުރުމެވ ެ. (އިޢްތިޤާދު އީމާންވުމެވ

ް ނަކަތެއ މިވިެނ .ެ ކަމެކެވ ކުރައްވާފައިވާ މަނާ ާ ނަޙީކުރައްވ ް ވަރަށްބޮޑަށ

ާ އެރީމ ް ތަރިއެއ އެވިެނ އެވިެނ ް ވާނެކަމަށ ް ގޮތެއ މިވިެނ ޖެހުނީމާ މެދު

ާ އިްސލާމްދީން މަނާކުރައްވ ބުނުމަކީ ބުނާ ް ގޮތެއް ވާނެކަމަށ މިވިެނ

.ެ ކަމެކެވ ކުރައްވާފައިވާ ނަޙީ

ޢާއްމުކޮށް  ތެރޭގައިވްެސ ެ ދިވެހިންގ ް އަޅުގަނޑުމެނ މިކަމަކީ  

ކިޔައި ް ނަނ ް ތަރިޔަށ އެކިއެކި ފަލަކުގައިވާ .ެ އަންނަކަމެކެވ ް ހިގަމުނ

އިޢްތިޤާދު ތީާސރެއްވާކަމަށް  ވަކި ް ތަރިއަކަށ ެ ކޮންމ އެއިން  އަދި

ُزْهرة  َشْمُس، َقَمر، َعَطارد، ُذَخُل، ِمرِّْيُخ، ُمْشَتري، .ެ އޮވެއެވ ް ކުރުނ

ގުނޭ ގޮތުގައި މުޢްތަބަރު ގާތުގައި ެ މީހުންގ ރާހިބަލާ ް ނަކަތ މިނަންތަކަކީ

ް ވަކިއަަސރުތަކެއ ް މިތަރިތަކަށ ް ގޮތުނ ު ރަނގަޅ ނުބައި .ެ ނަންތަކެކެވ

ތީާސރުހުރި ު ރަނގަޅ ް އުޅޭކަންތައްތައ ް ކުރާނ ް ތިމާމެނ ވާކަމަށްބަލާ

(ގޭގެ ބިންގާ އެޅޭތޯ، ކުރެވޭތޯ ވަގުތު ޭ މެދުޖެހ ތަރިއަރާ ވަގުތު ނުވަތަ

.ެ ބަލައެވ ކޮންމެހެންވްެސ ދިޯނބޭލޭތޯ) ނުވަތަ، ހުޅުވޭތޯ ފިހާރަ ނުވަތަ

.ެ މީހުންނެވ ާ އިމާންވ ް ތަރިޔަށ ކުރާމީހުންނަކީ ް ކަންތައްތައ އެފަދަ ެ ފަހ

ހެއްދެވި ް ތަރިތައ ވެގެންވަނީ ވާޖިބު ް އިްސލާމުންނަށ ނަމަވްެސ

އެއްވްެސ އެއިން އިޒުނަފުޅުނެތި ެ هللاގ .ެ އީމާންވުމެވ ް هللاއަށ ް މާތ

ކަމެއްވްެސ ނުބައި އަދި ހެޔޮކަމެއްވްެސ އެއްވްެސ ް ތަރިއަކަށ

َتأثري  ާ ލައްވާފައިވ ހަނދުގައި އިރު ތަރިތަކާއި .ެ ދެވޭނެއެވ ް ނުކޮށ

ެ َغيُبގ އެއީ .ެ ދެނެވޮޑިގަތުމުގައިވާ ކަންކަމެވ ެ ހަމައެކިަނ هللاގ ތަކަކީ

ް هللاއަށ ކުރުމަކީ ާ ދަޢުވ ދަންނަކަމުގައި ް ޢިލްމެއ ް އެއިނ .ެ ޢިލްމެވ

.ެ ވުމެވ ު އިދިކޮޅ َتوِحيدއާއި .ެ ކުރުމެވ ު ަޝރީކ

 .ެ މަޤަްޞދަކަށްޓަކައެވ ފައިވަނީ ތިން ާ ލައްވ هللا ް ތަރިތައ  

އެދިގެންފިމީހާ ކަމެއް  ް އެހެނ އެއިން ފިޔަވައި ކަންތައް  އެތިން
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ެ ވަދ ް ތެރެއަށ ެ ކަމެއްގ ާ އެގިގެންނުވ ް ތިމާއަށ އަދި .ެ ކުށްކޮށްފިއެވ

.ެ އުފުލައިފިއެވ ޫ އުނދަގ

"َخَلَق .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ َقَتاَدةގ الُبخاريގައި صحيح  

ِبَها ُيْهَتَدي َوَعَالَماٍت َياِطْيِن لِلشَّ َوُرُجْوًما َماِء لِلسَّ ِزْيَنًة لَِثَالٍث، َهِذِه النُُّجوم اهللا

ِبِه" (صحيح َلُه َماَال ِعْلَم َوَتَكلََّف َنِصْيَبُه َأَضاَع َو َأْخَطَأ ذلك َغْيَر ِفْيَها َل َتَأوَّ َفَمْن

ް މިތަރިތައ " اهللا މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ البخاري) މިބްަސފުޅުގައި

.ެ ކަމަކަށްޓަކައެވ ތިން ހެއްދެވީ

.ެ ެޒީނަތަށްޓަކައެވ އުޑުގ އެއްކަމަކީ .١

.ެ ެގޮތުގައެވ ާހިލައެއްގ ްއުކ ަޝއިޠާނުންނަށ އަނެއްކަމަކީ .٢

ް ިލބިގަތުމަށ ު ތެދުމަގ ކަންކަމުގައި ދަތުރުކުރުންފަދަ ކަމަކީ ތިންވަނަ .٣

ް އެތަރިތައ ް ކަމަކަށ ް އެހެނ ފިޔަވައި ް ކަންތައ މިތިން ެ ފަހ .ެ ޓަކައެވ

ް ކަމަކުނ ހެޔޮ ާ އެންމެހ .ެ ކޮށްފިއެވ ް ކުށ އޭނާ ކޮށްފިމީހާ ތައުވީލު

ެ ނޭނގޭ ކަމަކަށްވަދ ް ތިމާއަށ އަދި، .ެ ނީަސބު ނަގާލައިފިއެވ ެ އޭނާގ

.ެ މިއެވ ".ެ އުފުލައިފިއެވ ޫ އުނދަގ

ތިންކަންތައް  ާ މިބަޔާންވެގެންވ މިބްަސފުޅުގައި ެ ފަހ  

.ެ ޘާބިތުވެއެވ ް އާޔަތުން ރަނގަޅަށ ތިން ެ ޤުރްއާނުގ

النُُّجوم ِمَن ُشْعَبًة اْقَتَبَس ެ. "َمِن ވެއެވ ޙަދީޘެއްގައި ް އެހެނ އަދި  

މިބްަސފުޅުގެ  داود)  ابو (رواه َماَزاَد" َزاَد  ْحِر السَِّ ِمَن  ُشْعَبًة اْقَتَبَس َفَقْد

ާ ކޮށްފިމީހ ޙިާޞލު ް މިންވަރެއ ތެރެއިން ެ ޢިލްމުގ "ނުޖޫމީ މާނައީ:

ް މިންވަރެއ ތެރެއިން ެ ިސޙްރުގ ް ހަމަކަށަވަރުނ (ިލބިގެންފިމީހާ)

.ެ މިއެވ އިތުރުކޮށްފިއެވެ" ް ވަރަކަށ އިތުރުކުރި .ެ ޙިާޞލްކޮށްފިއެވ

حميد ރިވާކުރައްވާފައި  َعْبُدهللا بن ް އަރިހުނ ެ َحيوةގ އަދި َرَجاءُبُن  

َأَخاُف ا ِممَّ ެ. "ِإنَّ اهللا b حديث ކުރެއްވިއެވ نيب ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ވެއެވ

ُبن َعبُد (رواه ْاَالِئمة" َوَحْيُف ِباْلَقْدِر َوالتَّْكِذْيُب ِبالنُُّجْوِم، التَّْصِدْيُق َعَلى ُأمَّتي

ބިރުފުޅުގެން  ެ އެންމ ް ކަލޭގެފާނުންގެ އުއްމަތަށ ް "ތިމަނ ُحميد) މާނައީ:

ް ކަމަށ ާ ތީާސރުވ ް ތަރިތަކަށ ތެރެއިން، ެ ކަންކަމުގ ާ ވަޑައިގަންނަވ

އަދި ވެރިންގެ އިަނޔާވެރިކަން، އަދި މިންވަރު ދޮގުކުރުން، ތެދުކުރުން،

.ެ މިއެވ މިކަންކަންވެއެވެ"

ބިނާވެގެންވަނީ  ް ކަމެއ ހުރިހާ ެ ބެލުމުގ އިރުވަރު .ެ ދަންނައެވ  

ް ޙަރާމ އިްސލާމްދީނުގައި އެއީ .ެ މައްޗަށެވ ެ މިބައިގ ެ النُُّجومގ علم

އަދިވްެސ ބްަސފުޅުތަކާއި އިްސވެދިޔަ   .ެ ބައެކެވ ކުރައްވާފައިވާ

.ެ ޘާބިތުވެއެވ ް ރަގަޅަށ ް އެކަނ އޮޅުމެއްނެތި ް ބްަސފުޅުތަކުނ އެމާނާގައިވާ

ނުވަތަ ވަގުތު ޭ ޖެހ ތަރިމެދު އެކިއެކި ނެތްގޮތުގައި ަޝއްކެއްވްެސ

ް ހުޅުވަނ ފިހާރަ ނުވަތަ ، ް ބިންގާއެޅުނ ގެރާނާ ބަލައި އަރާވަގުތު ތަރި

އަދި މިނޫންވްެސ ް ކަމަޅިވަޅުލުނ ް ބަހައްޓަނ ދިޯނ ކަނޑައެޅުން ނުވަތަ

ް ޙަރާމ .ެ ކަންކަމެވ ބާޠިލް  ކަންކަންކުރުމީ އެންމެހާ  ެ މިބާވަތުގ

މިވިެނ ާ ކުއްޖ ވިހާ ރާއެްސއްގައި މިވިެނ ބަލައި ރާހި .ެ ކަންކަމެވ

ް ކަނޑައެޅިގެނ ޔަޤީންކުރުމީ ކަމުގައި ެ ކުއްޖަކަށްވާނ ެ މިޒާޖެއްގ އެވިެނ

ް ބައެއ ެ ރާއްޖޭގ .ެ ވަނުމެވ ް ތެރެއަށ ެ ިޝރުކުގ ެ އިދިކޮޅުވ އާއި ތައުޙީދު

ް ހޮރްޮސކޯޕަށ ޔައުނީ ހޮރްޮސކޯޕް، ފަޅުފިލުވާލާ ް ކޮލަމ ް އެއ ެ ނޫހުގ

ެ ިޝރުކުގ .ެ ވަނުމެވ ް ތެރެއަށ ެ މިބާބުގ ް ކަނޑައެޅިގެނ އީމާންވުމަކީ

ޭ ތެރ ެ އިްސލާމުންގ އެއީ   .ެ ޙަރާމްކަމެކެވ އެއީ   .ެ ވަނުމެވ ް ތެރެއަށ

.ެ ނޫނެވ ް އެއ ާ ޢަޤީދ ެ ހެޔޮވާވަރުގ ް ގެންގުޅެނ

.ެ ޢިލްމެކެވ ހުއްދަ ޢިލްމަކީ ކިޔާ ެ التَّيسريއެވ ެ. علم ދަންނައެވ  

ާ ހެދުމ ާ ަސމުގ ާ ކަލަންޑަރ ހެދުމ ނެވިިނޔަމިކަމާއި މިާލމީކަމާއި އެއީ

.ެ ޢިލްމެވ ެ މިބާވަތުގ ދެންވްެސ ގަތުމާއި ހޯދައި ް ވަގުތުތައ ނަމާދު

ފަލަކުތަކާއި ެ އެތަކެތީގ އަދި ތަރިތަކާއި އިރުހަނދާ މިކަންކަމަކީވްެސ

ެ އުއްމަތުގ .ެ ނޫނެވ ް ކަމެއ ް ޙަރާމ އެއީ ނަމަވްެސ .ެ ކަންކަމެވ ގުޅިފައިވާ

.ެ ކަންކަމެވ ހުއްދަ އެކަންކަމީ ގޮތުގައި އެއްބްަސވާ ް ބޭކަލުނ ދަންނަ

ُهْم َوِبٱلنَّْجِم ﴿َوَعالَماٍت އެއީ .ެ ކަންކަމެވ ޭ އެދެވ .ެ ހެއްޔެވ ް ކިއެއ އަދި

 .ެ ކަންކަމެވ ާ ހިނގަމުންދ ް ދަށުނ ެ މިއާޔަތުގ  (١٦ (النحل: َيْهَتُدوَن﴾

واهللا أعلم  .ެ ކަންކަމެވ ގުޅިފައިވާ މަޤަްޞދުތަކާއި ެ ފަތުރުގ ު ދަތުރ

                                                                   (ނިުނމޭ)
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(9) cnuruk wtcnwvuawkcaea Q

ބެލުން) ކަމެއްކަމުގައި (ުސންޕާ رية الطَّ
ަ ނުވަތ ް އަޑަކުނ އިވޭ ނުވަތަ ދޫންޏަކުން  އުދުހިފައިދާ طريةއަކީ
ް ތިމާއަށ ް އިޙާްސަސކުނ ވާ ނުވަތަ ް އެއްޗަކުނ ކޮންމެވްެސ ފެންނަ

ް ޔަޤީންކޮށ ކަމުގައި ެ ދިމާވެދާނ ް ދެރަކަމެއ ނުވަތަ ް ުސންޕާކަމެއ

ް ފުރަނ ް ދާންވެގެނ ު ދަތުރަކ ތިމާ މިޘާލަކީ ެ އޭގ .ެ ކުރުމެވ އިޢްތިޤާދު

ހިނދު ާ ޤްަޞދުކުރ ް އަޅަނ ާ ބިންގ ެ ގެއެއްގ ނުވަތަ ވަގުތު، ާ ޤްަޞދުކުރ

ެ ތިމާގ މިނޫންވްެސ އަދި ކުރާހިނދު ޤްަޞދު ް ކުރަނ ް ކާވެންޏެއ ނުވަތަ

ް ކަމަކަށ ތެރެއިން ެ ކަންކަމުގ ާ ފައިދާކުރ ް ކަމަކަށ ެ ދިުނޔޭގ ދީނާއި

ބަކަމޫނެއް، ނުވަތަ ކާޅެއް  ވަގުތު ކުރިމަތިލާ އެކަމަށް  ް ގްަޞދުކޮށ

އުދުހިފައިދިޔަ ނުވަތަ ް އިވުމުނ ު އަޑ ގޮވާލާ ް ދޫންޏެއ މާކަނައެއްފަދަ

ް އިޢްތިޤާދުކޮށ ް ދިމާވެދާނެކަމަށ ް ުސންޕާކަމެއ ް ތިމާއަށ ް ގޮތަކުނ

އެފަދަ .ެ ހިތްނުބައިވުމެވ .ެ ދޫކޮށްލުމެވ ް ނުކޮށ ް އުޅޭކަމެއ ް އެކުރަނ

ް ނުކޮށ ް ކަނ ޤްަޞދުކުރި ް އެކުރަނ ް ަސބަބުނ ެ ހިތްނުބައިވުމެއްގ

މާތްނަބިއްޔާ ވަޑައިގެންނެވި ް ަޝރީޢަތައިގެނ އެއީ ހުއްޓާލައިފިނަމަ

އެއީ .ެ ވަދެވުމެވ ް ތެރެއަށ ެ ބާބުގ މަނާކުރައްވާފައިވާ ާ ނަޙީކުރައްވ

އައިްސ ް ޚަލަލ ް އީމާންކަމަށ އޭނާގެ  އެއީ  .ެ ވައްތަރެކެވ ެ ިޝރުކުގ

ެ ނެތުމުގ ް ވަކީލުކުރުނ ް هللاއަށ ަސބަބުންނާއި ެ ނަފީވުމުގ ތައުޙީދު

.ެ ަސބަބުންނެވ

އިާޝރާތެއް  އެފަދަ ނުވަތަ ް އިވިގެނ ް އަޑެއ އެފަދަ އަދި  

ެ އޭގ ނަމަވްެސ ހުއްޓައިނިުލ މުޅިން ް ކަންތައ ާ ތިމާކުރ ް ވެގެނ

ނުވަތަ އުފެދި ް ނުޖެހުމެއ ހިތްހަމަ ާ ހިނގ ހިތުގައި ެ ތިމާގ އަަސރު

.ެ ކަމެކެވ ގެއްލުންވާނޭ ް އޭނާއަށ އެއީވްެސ އުފެދޭނަމަ ް ހިތާމަކުރުމެއ

ވަކީލު ް هللاއަށ ެ ބިަލކިަށވ ތައުޙީދު ދެރަވުމާއި ް އީމާންކަނ އެއީވްެސ

.ެ ދަލީލެކެވ ެ ކަމުގ ޭ ނުކުރެވ

ވަރަށްވްެސ  ް ބްަސފުޅުތައ އައިްސފައިވާ މިބާބުގައި ެ ދެންފަހ  

 d ُهريرة أىب "َعْن .ެ ބްަސފުޅުވެއެވ ތެރެއިން މިިލޔާ ެ އޭގ .ެ ގިނައެވ

(خباري ومسلم)  ِطّيَرًة" َوَال َعْدَوى َال jَقاَل اهللا َرُسول َأَن

ޢަލީ ް އިބްރާހީމ ު އަބޫބަކްރ

.ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ dގ هريرة "أبو މާނައަކީ ެ މިބްަސފުޅުގ

ގައިން  ު ެ. އެކަކ اهللا j حديث ކުރެއްވިއެވ رسول ް ހަމަކަށަވަރުނ

ާ ުސންޕ އަދި .ެ ނުވެއެވ ް ޖަރީާސމެއ ާ އަރުވ ބިަލ ް ގަޔަށ ު އެނެކަކ

 .ެ މިއެވ ".ެ ނުވެއެވ ް َصَفُر މަހެއ އަދި ް ބަކަމޫނެއ އަދި ް ވުމެއ

އިރާދަފުޅާއި  هللاގެ  ކުރެވެނީ މުރާދު މިބްަސފުޅުން   

ބިަލ ް ގަޔަށ ު އަނެކަކ ގައިން ު އެކަކ މެނުވީ ް ލައިގެނ މިންވަރުފުޅާއި

ް އިާޝރާތަކުނ ވާ އަޑުން ނުވަތަ އިވޭ ް ހަމަ އެފަދައިނ .ެ ނުވެއެވ ް އެރުމެއ

ް ކުރުމެއ އިޢްތިޤާދު ް ކަމެއ ެ ުސންޕާވާނ ް އެއްޗަކުނ ފެންނަ ނުވަތަ

ބަކަމޫނު އެފަދައިން  ހަމަ .ެ ނޫނެވ ް ކަމެއ ހުއްދަ އެއީ  .ެ ނުވެއެވ

.ެ ނުޖެއޭްސނެއެވ ް ުސންޕާކަމެއ ް ޒާތަށ ެ އޭގ ް ފެނުމަކުނ ް ދޫންޏެއ

َصَفُر  ް ފަދައިނ ާ ކުރ އިޢުތިޤާދު ް މްުޝރިކުނ ެ ޒަމާނުގ ޖާހިިލއްޔަ އަދި

.ެ ނޫނެވ ް މަހެއ ާ ުސންޕ މަހަކީ

ޖާހިިލއްޔަ  އެވަނީ ޙަދީޘްގައި އިްސވެދިޔަ .ެ ދަންނަވަމެވ އަދި  

ާ ޔަޤީންކުރ ް އެމީހުނ .ެ އީމާންކަމާއި އިޢްތިޤާދެވ ެ މްުޝރިކުންގ ެ ޒަމާނުގ

ް ޔަޤީންކަނ އީމާންކަމާއި އެފަދަ ު މީހުންނެއްކަމަކ ެ މިޒަމާނުގ .ެ ގޮތެވ

ރާއްޖޭގައިވްެސ ް އަޅުގަނޑުމެނ .ެ ހަމައެއްބާބެވ އެއީ ގެންގުޅޭނަމަ

َصَفُر މަހާއި  އުޅޭއިރު ް ކުރަނ ް ބޮޑުކަމެއ ރަށްރަށުގައި ް މީހުނ ް ބައެއ

ް އެކަމެއ ް ފާއިތުވަންދެނ ދިހަދުވްަސ ފުރަތަމަ ެ އެމަހުގ ދިމާވާނަމަ

އައި ް ހިނގަމުނ ޒަމާނެއްގައި ކުރީ ް ތަންކޮޅެއ ލްަސކޮށްލުމީ ނުފަށައި

މީހުންގެ ތެރޭގައި ެ ފަންޑިތަ ވެރިންނާއި އެބާވަތުގ ެ. މިހާރުވްެސ ކަމެކެވ

ް ޙަދީޘުނ އިްސވެދިޔަ އެއީ ނަމަވްެސ .ެ ކަމުގައިވެއެވ އޮންނަ ް އެކަނ

.ެ ކަމެކެވ ނަހީވެވިފައިވާ

ާ ރިވާވެގެންވ ް އަރިހުނ ެ َعْنُهَماގ اهللا عمر رضى ابن أمحدގައި مْسَنُد އަދި

އިޢްތިޤާދުގައި ެ ުސންޕާވާނެކަމުގ މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ ބްަސފުޅުގައި

ް ހަމަކަށަވަރުނ ްހުއްޓާލައިފިމީހާ އުޅޭކަމެއ ް ތިމާކުރަނ ެޔަޤީނުގައި އެކަމުގ

.ެ ދެންނެވިއެވ ް ބޭކަލުނ އްަޞޙާބު .ެ ކޮށްފިއެވ ު ިޝރްކ ް هللاއަށ އެމީހާ

އަންނިަނވި ެ. އެމީހާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ .ެ އަކީ ކޮބައިތޯއެވ ާ ކައްފާރ ެ އޭގ
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"أَللَُّهمَّ .ެ ވާށެވ ަ ރުޖޫޢ ް އަށ َحْضرة ެ هللاގ ް އަވަހަށ ކިޔައި ް ފަދައިނ

 .ެ َغْيُرَك" މިއެވ إَِلَه َوَال َطْيرَك ِإالَّ َطَري َوَال َخْيُرَك ِإالَّ َالَخْير
َصحَّ  ް އަރިހުނ ެ dގ َعامر بُن ُعْقَبُة داودގައި އަދި أبو  

.ެ މާނާގައިވެއެވ ެ އެއްގ ް ޙަދީޘ އައިްސފައިވާ ް ރިވާވެގެނ ް ަސނަދުނ

ަ ވާހަކ ވާހަކައިން ެ ުސންފާކަމުގ އަރިހުގައި ެ Jގ اهللا  َرُسوُل
ް ތެރެއިނ ެ އޭގ .ެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ އެކަލޭގެފާނު އެހިނދު .ެ ދެކެވުނެވ

ް އުޅޭމަަސއްކަތ ް ކުރަނ އޭނާ ު މްުސިލމަކ އަދި .ެ اْلَفْأُلއެވ ރަނގަޅީ

ޭ ނުރުހ އޭނާ ް މީހަކަށ ެ ކުރ ް ކަލޭމެނ ެ ފަހ .ެ ނުދޭހިުށކަމެވ ހުއްޓުނަ

އަންނިަނވި އިވިއްޖެއްޔާ ް އަޑެއ ޭ ނުރުހ ނުވަތަ ދިމާވެއްޖިއްޔާ ް ކަމެއ

ـيَِّئاِت السَّ َوَال َيْدَفُع أَْنَت ِإالَّ ِباْلَحَسَناِت َيْأِتي َال "الّلُهمَّ .ެ ކިޔާށެވ ާ ދުޢ
داود) (أبو ِبَك" ِإالَّ َة ُقوَّ َوَال َوَال َحْوَل أَْنَت ِإالَّ

ނުވަތަ  ާ ރަނގަޅުލަފ މާނައީ ެ ެ. اْلَفْأُل މިލަފްޒުގ "ދަންނައެވ  

ެ ޒާތުގ ނުޖެހޭ  ހިތްހަމަ ތިމާ ް ތިމާއަށ އެބަހީ .ެ ހީކުރުމެވ ރަނގަޅު 

ނުވަތަ ފިެނއްޖިއްޔާ ް އެއްޗެއ އެފަދަ ނުވަތަ ނުވަތަ އިވިއްޖިއްޔާ ް އަޑެއ

ކަމުގައި ް ޢަލާމާތެއ ެ އެއީ ރަގަޅުކަމުގ ވެއްޖެއްޔާ ް އިޙާްސެސއ އެފަދަ

ހެޔޮ އެފަދަ ދުލުންވްެސ  ެ ތިމާގ އަދި .ެ ޔަޤީންކުރުމެވ ކަށަވަރުކޮށް 

 .ެ ހެދުމެވ ެ ބުނ ޭ ފާލެކ ު ރަނގަޅ މިއީ .ެ لفظ ބޭރުކުރުމެވ
ް އަރިހުނ ެ dގ مسعود  إبن داودގައި أبو އަދި   

ِشْرٌك َيَرُة الطِّ ِشْرٌك َيَرُة "الطِّ .ެ ގޮތެއްގައެވ َمْرُفوع .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ

َوالترمذي) މާނައީ:  داود (أبو ِل" ِبالتََّوكُّ ُيْذِهُبُه اَهللا َوَلِكنَّ ِإالَّ ِمنَّا َوَما
ް މިންވަރެއ ކޮންމެވްެސ ެ އޭގ އެކަމަކުވްެސ .ެ شركއެކެވ "الطّيرةއަކީ
ވަކީލު ް هللاއަށ ނަމަވްެސ .ެ ނުވެއެވ ތެރޭގައި ެ އަހުރުމެންގ ު މީހަކ ާ ނުވ

ގެންދަވާފާނެއެވެ" ް އެޚިޔާލެއ .ެ ފިއްލަވާފާނެއެވ ް އެކަމެއ هللا ް ކުރުމުނ

.ެ މިއެވ

ނުވަތަ ް އެއްޗެއ ނުވަތަ އިވޭއަޑެއް، އެބަހީ الطّيرةއަކީ: ކޮންމެއަކްަސ

އެއީ ް ކުރުނ އިޢްތިޤާދު ކަމުގައި ް ުސންޕާކަމެއ އެއީ ް އިޙާްސެސއ ވާ

 .ެ ކަމެކެވ ު އިދިކޮޅ توحيد އާއި

ِبْاَألْنَواِء اِإلْسِتْسَقاُء (45)
ިންސބަތްކުރުން) ނަކަތަށް ފެންިލބުން ވެހުމާއި (ވާރޭ

ކުރެއްވުމުގައި  ު ްދިފާޢ އުދަނގޫތައ ްދެއްވުމާއި ިނޢްމަތްތައ  

ތައުޙީދު ވުމަކީ ް އިޢްތިރާފ ވޮޑިގެންވާކަމުގައި ެ އެއްކައުވަންތަވ هللا

ިނޢްްމަތްތަކާއި އެންމެހައި .ެ ކަމެކެވ ާ ތެރެއިންވ ެ ކަމުގ ފުރިހަމަ

ް ކަމަށ އެއްކައުވަންތަ هللا ިންސބަތްކުރުމީ ް هللاއަށ ް ހެޔޮކަމެއ

.ެ އިޢްތިރާފްވުމެވ

ވާރޭވެހުނީ  ް އަހުރެމެންނަށ ު ހުރުމާއިއެކ ް މިކަނ ް މިހެނ  

ް ވާރޭފެނ ް ނަކަތަށ ެ ބުނ ކަމުގައި ް ނަކަތަކުނ އެވިެނ މިވިެނ

.ެ ކުރާކަމެކެވ ނަފީ  ް ބޮޑަށ ް ވަރަށ ތައުޙީދު ިންސބަތްކުރުމީ 

.ެ ިންސބަތްކުރުމެވ ް ފަރާތަކަށ ް އެހެނ ް ިނޢުމަތެއ ެ هللاގ އެއީ

އަދި ވާރެޔާ ވާޖިބުވެގެންވަނީ ް މައްޗަށ ެ އަޅުތަކުންގ ެ ފަހ

.ެ ގުޅުވުމެވ އާއި هللا ް ިނޢުމަތެއ އެންމެހައި އެނޫންވްެސ

ާ ދެއްވ ް ިނއްމަތްތައ ާ އެންމެހ އެފަދަ ް އަޅުތަކުންނަށ އެހެނީ

ް ފަރާތެއ އެއްވްެސ ް އެެހެނ .ެ އެކަލާނގެއެވ ދަރުމަކުރައްވަނީ

ބާރުހުރި ެ ވާރޭވެއުްސމުގ ޙާލެއްގައި އެއްވްެސ ނަކަތަކީ .ެ ނޫނެވ

سبحانه هللا ަސބަބަކީ ެ ވާރޭވެހުމުގ ނަމަވްެސ .ެ ނޫނެވ ް އެއްޗެއ

ު އެއަށްފަހ ް ދެނ .ެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމެވ އޯގާވަންތަކަމާއި ެ وتعالىގ
އެދިވޮޑިގެންނެވި هللا އެޔާއެކު .ެ އެދުމެވ ދެންނެވުމާއި ެ އަޅުތަކުންގ

ް ތާކަށ އެދިވޮޑިގެންނެވި ް ވަގުތަކުނ ވޮޑިގެންނެވި އެދި ް މިންވަރަކަށ

.ެ ވެއަްސވަނީއެވ ޭ ވާރ

އެއް  ެ ނެތްކަމުގ ބާރު  ެ ވެއެްސވުމުގ ވާރޭ  ނަކަތުގައި  

ް ކޮށްގެނ ް ޔަޤީނ ް ކަމަށ ެ ވާރޭވެހޭނ ފަހަރު ް ބައެއ ދަލީލަކީ

ާ ނުޖަހ ް ވާރޭތިއްކެއ ހްުސވާއިރު ް ލައިގަނެގެނ ް ނަކަތެއ ތިބޭ

ް ނުވެހޭނެކަމަށ ް އެއްގޮތަކަށ ޭ ވާރ ފަހަރު ް ބައެއ އަދި .ެ އެބަދެއެވ

ް ޢަދަދަކަށ ގިނަ ް ހަމަބޯކޮށ ނަކަތެއްގައި ތިބޭ ް ިނންމައިގެނ

.ެ ވާރޭވެހިދެއެވ

ހުރިނަމަވްެސ ނަކަތަކުން  ް ގޮތަކަށ ެ މިކަންކަން ކޮންމ  

ާ ކުރެވިގެންވ ނަހީ ކުރުމަކީ އިޢްތިޤާދު ް ޔަޤީންކޮށ ް ކަމަށ ެ ވާރޭވެހޭނ

ަ ަޞރީޙ ެ Jގ نبى ް ކަމެއްކަނ ކާފިރުވާނެ  ް هللا އަށ .ެ ކަމެކެވ

.ެ ވެއެވ އަންގަވާފައި ް ބްަސފުޅުނ

އެކަލޭގެފާނު .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް ެއަރިހުނ dގ زيدبن خالد  

.ެ ވިދާޅުވިއެވ

َسَماٍء  إِْثِر  َعَلى ِباْلُحَدْيِبيَِّة ْبِح الصُّ Jَصَالَة اِهللا َرُسوُل لََنا "َصلَّى

َتْدُروَن "َهْل َفَقاَل: النَّاِس َعَلى َأْقَبَل اْنَصَرَف ا َفَلمَّ اللَّْيِل َكاَنْت ِمَن

ِمْن "َأْصَبَح َقاَل: َأْعَلُم، َوَرُسوُلُه اُهللا َقاُلوا: َربُُّكْم؟" َقاَل  َماَذا

َوَرْحَمِتِه اِهللا ِبَفْضِل ُمِطْرَنا َفَأمَّا َمْن َقاَل، َوَكاِفٌر، ِبْي ُمْؤِمٌن ِعَباِدْي

َكَذا ِبَنْوِء ُمِطْرَنا َقاَل، َمْن َوَأمَّا ِباْلَكْوَكِب،  َكاِفٌر ِبْي ُمْؤِمٌن َفَذِلَك

ومسلم)   البخاري (رواه ِباْلَكْوَكِب" ُمْؤِمٌن ِبي َكاِفٌر َفَذِلَك َوَكَذا،
رسول ގައި "حديبية މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ މިބްަސފުޅުތަކުގައި

އެރޭ  އެއީ .ެ ކުރެއްވިއެވ ނަމާދު ފަތިްސ ް اهللاJ އަހުރެމެންނާއިގެނ
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ކުރައްވައި ު ނަމާދުފުޅ ެ ދެންފަހ .ެ ވިދިގެންނެވ ވާރޭފޮދަކާއި ވެހުނު

ް އެނބުރިވަޑައިގެނ ް ދިމާއަށ މީްސތަކުންނާއި ް ިނމިވަޑައިގެނ

ވަޙީކުރެއްވި ރައްބު ެ ތިޔަބައިމީހުންގ .ެ ކުރެއްވިއެވ ު ހަދީޘްފުޅ

ް ބޭކަލުނ އްަޞޙާބު ދެނެތިބީމުހެއްޔެވެ؟ ް ތިޔަބައިމީހުނ ް އެއްޗެއ

.ެ ރޫަސލާއެވ އާއި هللا ދެނެވޮޑިގެންވާނީ ް އެއެއްޗެއ .ެ ދެންނެވިއެވ

ް ދެނ .ެ ނޭގެއެވ ް އެއްޗެއ ެ އ ް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށ އެބަހީ

ް ތިމަނ .ެ ކުރެއްވިއެވ ވަޙީ هللا .ެ ކުރެއްވިއެވ ް ޙަދީޘ އެކަލޭގެފާނު

ް ރްަސކަލާނގެއަށ ް ތިމަނ ު އެއްބަޔަކ ެ އަޅުތަކުންކުރ ެ ރްަސކަލާނގ

.ެ ކާފަރުވެއެވ ް ރްަސކަލާނގެއަށ ް ތިމަނ ު އަނެއްބަޔަކ .ެ އީމާންވެއެވ

ވަންތަވެރިކަމާއި فضل ެ ފެންވެހުނީ هللاގ ޭ ވާރ ް ފަހެ އަހުރެމެންނަށ

ް ރްަސކަލާނގެއަށ ް ތިމަނ ބިުނމީހުންނަކީ ރަޙްމަތުންނޭ ެ އެކަލާނގ

ކާފިރުވީ ް ތަރިޔަށ އެއީ އަދި .ެ މީހުންނެވ ާ އީމާންވެގެންވ

ވެހުނީ ް ވާރޭފެނ ް އަހުރެމެންނަށ އެހެންނަމަވްެސ .ެ މީހުންނެވ

މީހުންނަކީ ބިުނ (ތަރިޔަކުންނޭ) ނަކަތަކުންނޭ މިވިެނ އެވިެނ

އީމާންވީ (ތަރިޔަށް) ް ނަކަތަށ ެ ކާފިރުވ ް ތިމަންރްަސކަލާނގެއަށ

.ެ މިއެވ ".ެ މީހުންނެވ

ޭ ވާރ އެގެނީ ް ޢިބާރާތުނ ަ ަޞރީޙ ެ ބްަސފުޅުގ އިްސވެދިޔަ  

ް ިންސބަތ ް ނަކަތަށ ނުވަތަ ް ތަރިޔަކަށ ް ވިއާްސރަވުނ ވެހުމާއި

ް ވާރޭފެނ ކެތިލައިގަތީމާ އެހެންވީއިރު .ެ ކަމެއްކަމެވ ކާފަރުވާނޭ ކުރުމީ

އަދި .ެ އެއްގޮތަކަށްވްެސ ހެޔޮނުވާނެއެވ ިނންމުން  ް ިލބޭނެކަމަށ

ެ ޫސރަތުގ واقعة ް ގުޅިގެނ އާއި واقعة ާ އެވ ޙަދީޘްގައި އިްސވެދިޔަ

އެއީ: .ެ ވެއެވ ކަމުގައި ބާވައިލެއްވި ް އާޔަތ އަންނިަނވި

أَنَُّكْم ِرْزَقُكْم َوَتْجَعُلوَن مُّْدِهُنوَن(٨١) أَنُتْم  ٱْلَحِديِث َذا ـٰ ﴿َأَفِبَه
މާނައީ:  ާ އެކުލެވިގެންވ (الواقعة) މިބްަސފުޅުގައި ُبوَن(٨٢)﴾ ُتَكذِّ
ޤުރުއާން) މިކީރިތި (ޔަޢުނީ ު މިބްަސފުޅ ދޮގުކުރަނީ ް "ތިޔަބައިމީހުނ

ް ތިޔަބައިމީހުންނަށ އަދި .ެ ކާފަރުވަނީހެއްޔެވ ް އެއަށ އަދި .ެ ހެއްޔެވ

ހަދަނީ ް ކުރުނ ު ދޮގ ކަމުގައި ް ކުރުނ ުޝކުރު ް ރިޒްޤަށ ދެއްވި

ް އެހެނ ުު ދޮގުކޮށް އެރިޒުޤ ް ފަރާތ ދެއްވި ު (އެބަހީ ރިޒުޤ ހެއްޔެވެ؟

ހެއްޔެވެ؟)" ކުރަނީ ް ިންސބަތ ް ފަރާތަކަށ

ަސބަބުން  ެ ތަރިއެއްގ ވަކި ނުވަތަ ް ވަކިނަކަތަކުނ  

ެ ޒަމާނުގ ޖާހިިލއްޔަ ކުރުމަކީ އިޢްތިޤާދު ް ކަމަށ ެ ވާރޭވެހޭނ

صحيح .ެ ނޫނެވ ް ކަމެއ ާ ޤަބޫލުކުރ އިްސލާމްދީން .ެ ކަމެކެވ

.ެ ވެއެވ ް ރިވާވެގެނ ް އަރިހުނ ެ dގ األْشعرى أبومالك مسلمގައި
َأْمِر ِمْن ُأمَِّتي ِفي ެ. "َأْرَبٌع اهللا J ކުރެއްވިއެވ ހަމަކަށަވަރުން رسول
َوْاِإلْسِتْسَقاُء اَألْنَساِب ِفي ْعُن َوالطَّ اَألْحَساِب ِفي اْلَفْخُر اْلَجاِهِليَِّة:
اْلِقَياَمِة َيْوَم  ُتَقاُم َمْوِتَها َقْبَل َتُتْب َلْم ِإَذا النَّاِئَحُة َوَقاَل: ِبالنُُّجوِم،
مسلم) (رواه َجْرٍب"  ِمْن َوِدْرٌع َقِطَراٍن  ِمْن ِسْرَباٌل  َوَعَلْيَها
ެ "ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ މިބްަސފުޅުތަކުގައި

ހަތަރު ތެރެއިން ެ ކަންތަކުގ ެ ޒަމާނުގ ޖާހިިލއްޔަ އުއްމަތުގައި

ފަޚްރުވެރިވުމާއި ް ގޮޮތުނ ެ ނަަސބުގ ޙަަސބާއި އެއީ .ެ ކަމެއްވެއެވ

(ނަކަތުން) ް ތަރިތަކުނ ޢައިބުކިއުމާއި ދެރަކަމާމެދު ެ ނަަސބުގ އަދި

ް ޙަދީޘ އަދި .ެ ކުރުމެވ އިޢްތިޤާދު ް އަންނާނެކަމަށ ް ވާރޭފެނ

ނުވިއްޔާ  ތައުބާ ކުރިން  މަރުވުމުގެ  އޭނާ نائحُة  .ެ ކުރެއްވިއެވ

ް ިލބާހެއ ެ ލޮއިގ ވިރިފައިވާ (ޤިޔާމަތްދުވަހުން) ާ ގައިގ ެެ އޭނާގ

.ެ މިއެވ ".ެ އެޅުވޭނެއެވ ް ދަހަނާއެއ ެ ކަހުގ އަދި .ެ ލެވޭނެއެެވ

ެ ދެއްވާނ ޢަޒާބު ާ ގަދަވެގެންވ މުރާދަކީ ޭ އެދެވ ް މިބްަސފުޅުނ

.ެ ވާހަކައެވ

ރޮއި ް ގަދައަޑުނ ހިތާމަކޮށްފައި ް މައްޗަށ ެ މަރުވިމީހާގ އަކީ نائحة
ނުވެވޭ  ް އީމާނ ް ފުރިހަމައަށ ް قضاء ޤަދަރަށ އެއީ .ެ އަންހެނާއެވ ާ ހަދ

ް ވަރަށ އިްސލާމްދީން އެއީ .ެ ކަމެކެވ ޭ ކުރެވ ް ަސބަބުނ ެ ކަމުގ

ހިގަނީ ް ގިނަގިނައިނ ް އެކަނ .ެ ކަމެކެވ ކުރައްވާފައިވާ މަނާ ް ބޮޑަށ

ަ ވާހަކ ެ އަންހެނެއްގ ޙަދީޘްގައި ެ އެހެންވ .ެ ފަރާތުންނެވ ެ އަންހެނުންގ

(ނިުނމޭ) ެ. واهللا أعلم.  ފެނެއެވ އޮތްކަމުގައި ِذْكُر ކުރެވިފައި
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ދަރުމައާ ގުޅޭ) ެ (މެއި 2006ގ

شفاعة ތެިރވުން (46)

މަތީ  ވުމަށްޓަކައި ް އެހީއެއ ް ވަކިފަރާތަކަށ ތެރިވުމަކީ شفاعة 
ާ ބަޔާންކުރ މިތާގައި ނަމަވްެސ .ެ ދެންނެވުމެވ ފަރާތެއްގައި

ް عذابބުނ ކޯފާއާއި ެ هللاގ ދުވަހުން  ޤިޔާމަތް  شفاعةއަކީ
ް މެދުވެރިކޮށ ު މީހަކ ވަނުމަށްޓަކައި ެ ުސވަރުގ ެ ަސލާމަތްވ

شفاعة ިލބުންއޮތީ  ާ މިދަންނަވ .ެ ދެންނެވުމެވ حضرةގައި ެ هللاގ

ް އެތަނުނ .ެ ނެތެވ ް އެހެންގޮތެއ .ެ ޖަމަޢަވެގެންނެވ ް ދެކަމެއ

هللا شفاعةތެރިވުމަށް ް ވެވޭމީހާއަށ ކަމަކީشفاعة ފުރަތަމަ

.ެ ރުހިވޮޑިގެންވުމެވ

.ެ ދެއްވުމެވ އިޒުނަ هللا މީހާއަށް شفاعةތެރިވާ ކަމަކީ ދެވަނަ

.ެ މިއެވ

ނުވެއްޖެނަމަ ަ ޖަމަޢ ް މިދެރުކުނ ފަހެ شفاعةތެރިވުމުގައި  

ެ شفاعةގ .ެ ނުވެވޭނެއެވ شفاعةތެރި حضرةގައި ެ ތަޢާލާގ هللا

.ެ ވެއެވ ކުރައްވާފައި هللا ތަޢާލާ ވަޙީ .ެ ނުކުރާނެއެވ ް މަންފާއެއ

َوُهْم ٱْرَتَضٰى ِلَمِن ِإالَّ َيْشَفُعوَن َوَال َخْلَفُهْم َوَما أَْيِديِهْم َبْيَن َما ﴿َيْعَلُم
"هللا އެމީހަކަށް  ٢٨) މާނައީ: (األنبياء: ُمْشِفُقوَن﴾ َخْشَيِتِه مِّْن
ް އެބޭކަލުނ މެނުވީ ް މީހަކަށ ރުހިވޮޑިގެންނެވި  ް شفاعةތެރިވުމަށ
ް ކުރިނ އަދި  .ެ މިއެވ ".ެ ނުގަންނަވާނެއެވ ވަޑައި شفاعةތެރިިވެ 
﴿َوَكْم އާޔަތަކީ: ް އެއ ކުރައްވާފައިވާ ަ ޖަމަޢ ް ރުކުނ ެ ދ ދެންނެވި

َيْأَذَن َأن َبْعِد ِمن ِإالَّ َشْيئًا َشَفاَعُتُهْم ُتْغِني َال َماَواِت ٱلسَّ ِفي مََّلٍك مِّن
"هللا މާނައީ: .ެ މިއެވ (٢٦ (النجم: َوَيْرَضٰى﴾ َيَشآُء ِلَمن ٱُهللا
ް އެމީހަކަށ އަދި ރުހިވޮޑިގެން، ް شفاعةތެރިވުމަށ ް އެމީހަކަށ

شفاعةން ެ އެބޭކަލެއްގ މެނުވީ ދެއްވިއްޔާ އިޒުނަ ް شفاعةތެރިވުމަށ
ް މަލާއިކަތ ގިނަ ް ވަރަށ ނުދެވޭ، ފުއްދަވައި ް ކަމެއ އެއްވްެސ

(10) cnuruk wtcnwvuawkcaea Q
ޢަލީ ް އިބްރާހީމ ު އަބޫބަކުރ

.ެ މިއެވ ".ެ ވެއެވ އުޑުތަކުގައި ް ބޭކަލުންނެއ

 .ެ ވެއެވ އާޔަތެއްގައި ވަޙީކުރައްވާފައި ް އަނެއ އަދި  

٢٥٥) މާނައީ:  (البقرة: ِبِإْذِنِه...﴾ ِإالَّ ِعْنَدُه َيْشَفُع َذا ٱلَِّذي ﴿َفَمن
މެނުވީ ް އިޒުނަޔާލައިގެނ ެ އެކަލާނގ شفاعةގައި ެ "އެކަލާނގ

އެކަކަށްވްެސ އެބަހީ ހެއްޔެވެ؟" ް ކާކަށ شفاعةތެރިވެވޭނީ
.ެ މިއެވ .ެ ނުވެވޭނެއެވ شفاعةތެރި ާ އެކަލާނގެ އިޒުނަ ނެތިއްޔ

ެ. ﴿ُقل ވެއެވ އާޔަތެއްގައި ވަޙީކުރައްވާފައި ް އެހެނ އަދި  

 (٤٤ (الزمر: َوٱَألْرِض...﴾ َماَواِت ٱلسَّ ُمْلُك لَُّه َجِميعًا َفاَعُة ٱلشَّ ِهللاِ
ޚާއަްޞ ވެގެންވަނީ ހަމައެކިަނ ް شفاعةއެއ "އެންމެހައި މާނައީ:

.ެ މިއެވ ".ެ އަށެވ هللا

އެމާނައިގައިވާ  އަދިވްެސ އާޔަތްތަކުންނާއި އިްސވެދިޔަ  

هللا شفاعةއަކީ ކުރަނީ ދަލީލު އާޔަތްތަކުންވްެސ ް އެހިެނހެނ

ާ ެއެދިވޮޑިގެންވ ެ. އެކަލާނގ ްޚާއަްޞވެގެންވާ އެއްޗެއްކަމެވ ތަޢާލާއަށ

އެއްވްެސ ް ޤިޔާމަތްދުވަހުނ މެނުވީ ް އަޅަކަށ ާ ރުހިވޮޑިގެންވ އަދި

.ެ ނެތެވ ް شفاعةއެއ
ެ އެންމ ް شفاعةއަށ ެ Jގ اهللا رسول  .ެ ދެންފަހ  

أبوهريرة  ޯ ކޮންބައެއްތ އެކީަށގެންވަނީ ެ އެންމ ކަންބޮޑީ، ު ޙައްޤ

ِإالَّ اُهللا، إَِلَه َال َقاَل: "َمْن .ެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ ހިނދު dދެންނެވި

ހިތުން  ެ "ތިމާގ والنسائي) މާނައީ: البخاري َقْلِبِه" (رواه ِمْن َخاِلًصا
".ެ ކީމީހެކެވ اهللاُ َال إَِلَه ِإالَّ ު އިޚްލްާޞތެރިކަމާއެކ

ވެގެންވާ  ޙައްޤު  އަޅުކަންވެވުން  މެނުވީ  هللا  އެބަހީ  

ު އިޚްލްާޞތެރިކަމާއެެކ ް ނުވާކަމަށ ު އިލާހަކ އެއްވްެސ ް އެހެނ

.ެ ކުރިމީހާއެވ ޢަމަލު މަތީން ެ އެގޮތުގ ެ އިޤްރާރުވ

ތިމާމެންގެ ބުދުތައް  ް މްުޝރިކުނ .ެ ދެންފަހެ ދަންނައެވ  

މުޅިން ް ހީކުރުނ ާ ހީކުރ ް شفاعةތެރިވާނޭކަމަށ ް ތިމާމެންނަށ

ނަބީބޭކަލުންނާއި މަލާއިކަތްބޭކަލުންނާއި އަދި .ެ ބާޠިލުވީއެވ
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ެ ދުވަހުން އެފަރާތްތަކުގ ް ޤިޔާމަތ ް ދުޢާކޮށ ާ ވަލީވެރިިންނަށް ގޮވ

ެ. އެބޭބޭކަލުންނީ ބާޠިލްވީއެވ ް އެންމެންގެ އެދުންތައ ޭ شفاعةއެދ
މަތިވެރި ނަމަވްެސ ދަރަޖަ ެބޮޑުވެފައި ޖާހު ކިތަންްމ ެحضرةގައި هللاގ
ެ ބޭކަލެއްގ އެއިން މެނުވީ ް ވެރިޔަކަށ އަހިުލ ެ ތައުޙީީދުގ ފުރިހަމަ

هللا ް شفاعةތެރިވުމަށ ް މްުޝރިކަކަށ .ެ ނުފޯރާނެއެވ ް شفاعةއެއ
ގާތުގައި ެ ވެރިންގ ރްަސކަލުންނާއި ެ ދިުނޔޭގ .ެ ނުދެއްވާާނެއެވ އިޒުނަ

ގަދަކީރިތިވަންތަ ފަދައިން ޭ އެދ ް ކަންކަމަށ ް މެދުވެރިކޮށ ް މީހުނ

ެ އެކަލާނގ އަދި ނެތިްސ އިޒުނަ ެ އެކަލާނގ حضرةގައި ެ هللاގ

އެމަތިވެރި ހީކުރުމީ ް ވެވޭނެކަމަށ شفاعة ނެތިްސ ް ރުހިވޮޑިގަތުމެއ

އެއްފަދަ ރްަސރްަސކަލުންނާއިި ެެ ދިުނޔޭގ އާއި هللا ޢިއްޒަތްވަންތަ

.ެ ކަމެކެވ ު އިދިކޮޅ ް މުޅިނ ތައުޙީދާއިި އެއީ .ެ މެއެވ ކުރުމެއްވްެސ

ވެރިންވްެސވަނީ ރްަސރްަސކަލުންނާއި ާ އެންމެހ ެ ދިުނޔޭގ ެ ފަހ

ކުރިންވްެސ .ެ ފަޤީރުވެގެންނެވ ެ ބޭނުންވ ް حضرةއަށ ެ އެކަލާނގ

ޚާއަްޞ ވެގެންވަނީ ް شفاعةއެއ އެންމެހައި ފަދައިން ބަޔާންކުރި

شفاعة  حضرةގައި ެ އެކަލާނގ އަދި .ެ ހަމައެކިަނهللاއަށެވ

شفاعة  އަދި .ެ ފަހުގައެވ ް ދެއްވުމަށ އިޒުނަ ެ އެކަލާނގ ވެވޭނީ

ތައުޙީދު .ެ ރުހިވޮޑިގެންވާނަމައެވ ެ އެކަލާނގ މެދު ވެވޭމީހާއާއި

ރުހިވޮޑި ެ އެކަލާނގ މެނުވީ ް އިޚްލްާޞތެރިއަކަށ ާ ވެގެންވ ީސދާ

ް މްުޝރިކުންނަށ .ެ ދަލީލެއްވެއެވ ެ ކިތަންމ ެ ނުގަންނަވާނެކަމުގ

ޤުރްއާނުގައި .ެ ާސބިތުވީއެވ ް ްނެތްކަނ މިންވަރެއ شفاعةގެއެއްވްެސ
އެކުލެވިގެންވާ  ު ިޝރުކ އޭގައި އަކީ شفاعة  ާ ނަހީކުރެވިގެންވ

اهللا J حمشر ގައިވާ  رسول ޤިޔާމަތްދުވަހުން  .ެ شفاعة އެކެވ
.ެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވ ެ شفاعةތެރިވ ް މުއުމިނުންނަށ އެންމެހައި

ފާފަވެރިންނަށްވްެސ ެ ކުރ ް އަހުލުވެރިނ ެ ތައުޙީދުގ އަދި

ް އެހިެނހެނ އަަދި .ެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވ ެ شفاعةތެރިވ އެކަލޭގެފާނު

އެއްވްެސ شفاعة. ާ މިހުރިހ ނަމަވްެސ .ެ ވެއެވ شفاعةވްެސ
ް ފަރާތަށ ޭ شفاعةވެވ އަދި .ެ ދެއްވުމަށްފަހުގައެވ އިޒުނަ هللا ވެވޭނީ

އެއްޗަކީ ޭ އެގ މިއިންވްެސ .ެ ވަންޏާއެވ ް ރުހިވޮޑިގެނ ެ އެެކަލާނގ

.ެ ކަމެވ هللا ހަމައެކިަނ ފަރާތަކީ ެ އަޅުކަންވެވެންވާނ

اْلَجنَِّة َأْهِل اْجَعْلَنا ِمْن اللَُّهمَّ

ނަފީކުރާކަމެއް: އީމާންވުމަކީ توحيد مكر އަށް (47) هللاގެ

ިންސބަތުގައި  ެ ިސފަޔަކީ އިނާްސނުންގ ެ މަކަރުވެރިކަމުގ  

ެ ތަޢާލާގ هللا  ކަމުގައިވިޔްަސ ް ިސފައެއ ނުބައި އަދި  އިުނ

އިެސފަފުޅުވްެސ .ެ ިސފަފުޅެކެވ ް މާތ އެއީ ިންސބަތުގައި

ޒާތުފުޅާއި ެ އެކަލާނގ ކުރެވޭނީ ް ިންސބަތ ް ޒާތުފުޅަށ ެ އެކަލާނގ

.ެ ގޮތަށެވ ާ އެކީަށގެންވ .ެ ގޮތަށެވ ާ ލާއިޤުވެގެންވ

ެ هللاގެ مكرގ އަރިހުގައި ެ އަހުލުވެރިންގ ެ توحيد ޢިލްމުގ  

ދެއްވާފައިވާ މުހްލަތު އެބަހީ .ެ ހިތްޕެވުމެވ ާ އަޅ استدراجން މާނައީ
އުރެދި ނުބައި ނުލަފާވުމާއި ް هللاއަށ ާ ެ. ޔަޢުނީ هللاގެއަޅ ހިތްޕެވުމެވ

ް ތަނަވްަސކަނ ެ ިނޢްމަތްތަކުގ ގިނަގުނަ  ް އެއަޅާއަށ އެކުވްެސ

ނުވްެސ ް އޭނާއަށ ް ދެނ ދަމަހައްޓަވާފައި ް އިެނޢުމަތ ދެއްވައި

ު ހަލާކ ެ. އޭނާ ހިއްޕެވުމެވ އޭނާ ް ގޮތަކަށ އެގިހުއްޓައި ގަދަފަދަ

.ެ ކުރެއްވުމެވ

هللاއަށް  އެމީހަކު ނަމަވްެސ ު ކޮންމެމީހަކ .ެ ދަންނައެވ  

ެ ތަނަވްަސވ އަތްމަތި ު ވުމާއެކ ގެނބިފައި  ތެރޭގައި ެ އުރެދުމުގ

ބިރުހުރި އެއީ ދިމާވެއްޖެނަމަ ް އުޅެވޭގޮތ ް ބޭނުންގޮތަކަށ ެ ބާރުގަދަވ

އުރެދުންތަކާއި ެ ތިމާގ ް ހަނދާންކޮށ هللا ވަގުތުގައި އެފަދަ .ެ ކަމެކެވ

هللا ހޭވެރިނުވިނަމަ އެކަމަށް  އަދި ް ނުގަތ ދުރުވެ  ް ފާފަތަކުނ

ތިމާ ެ. އަދި ހިތްޕަވާފާނެއެވ ް ދެނ ދެއްވާފައި އެމީހަކަށް މުހްލަތު

މަތީ ް ފޭަސހަކަނ ތަނަވްަސކަމާއި، އުޅުންަސ ް ގޮތަކަށ ެ ކޮންމ

ް އަމާންވެގެނ ް ކަމަށ ރުއަްސވާފައިވާ هللا ތިމާއަށް ހުރެވޭތީ

.ެ ކިއެއްހެއްޔެވ އަދި .ެ ގޮތެއްނޫނެވ ެ އީމާންތެރިމުއުމިނުންގ ހުރުމީ

.ެ ވާނެއެވ ް ހޭވެރިވާނ ެ ބިރުވެތިވ ް هللاއަށ ތިމާ ވަގުތުގައި އެފަދަ

ރޫަސލުބޭކަލުން  ތެރެއިން ެ އުއްމަތްތަކުގ އިްސވެދިޔަ  

މީްސތަކުންނާއި ނުކިޔަމަންތެރިވީ ް އަމުރުފުޅުތަކަށ ެ هللاގ ް ދޮގުކޮށ

َيْأِتَيُهْم َأن ٱْلُقَرٰى َأْهُل ﴿َأَفَأِمَن .ެ ވެއެވ ވަޙީކުރައްވާފައި هللا މެދު

َبْأُسَنا َيْأِتَيُهْم َأن ٱْلُقَرٰى َأْهُل َأِمَن َأَو َنآِئُموَن(٩٧) َوُهْم َبَياتًا َبْأُسَنا 
ٱْلَقْوُم ِإالَّ ٱِهللا َمْكَر َيْأَمُن َفَال ٱِهللا َمْكَر َأَفَأِمُنوْا َيْلَعُبوَن(٩٨) َوُهْم ُضًحى
ް އަހުލުވެރިނ ެ "ރަށްރަށުގ މާނައީ: (األعراف) ٱْلَخاِسُروَن(٩٩)﴾
ް ތިމަނ ް މައްޗަށ ެ އެމީހުންގ ތިއްބާ ިނދާފައި ް ތިމާމެނ

ކަމާމެދު ެ ނާންނާނ ާ ކޯފ އެބަހީ އައުމާމެދު ަާ ކޯފ ެ ރްަސކަލާނގ

ު ކުރީކޮޅ ެ ދުވާލުގ ނުވަތަ ހެއްޔެވެ؟ ް އަމާންވެގެނ އެތިބީ ް އެމީހުނ

ެ ރްަސކަލާނގ ް ތިމަނ ތިއްބާ ް ކުޅޭނ ް އެމީހުނ (ُضحىވަގުތު)
އެތިބީ ް އެމީހުނ ެެ ފަހ ް ކަމަށ ެ ނާންނާނ ް މައްޗަށ ެ އެމީހުންގ ާ ކޯފ

އަމާންވީ ް مكرއަށ ެ هللاގ ެ ފަހ ް އެމީހުނ ހެއްޔެވެ؟ ް އަމާންވެގެނ

ް مكرއަށ ެ هللاގ މެނުވީ ު ބަޔަކ ާ ހަލާކުވެގެންވ ގެއިްލ ހެއްޔެވެ؟

".ެ ނުވާނެއެވ ް އަމާނ

ރިވާ  ް أىب حامتމިބޭބޭކަލުނ ابن جريرއާއި އާއި ابن امحد  اإلمام
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.ެ ކުރެއްވި ބްަސފުޅެއްގައި ވެއެވ

ُهَو ُيِحبُّ َفِإنََّما َما َمَعاِصْيِه ْنَيا َعَلى الدُّ ِمَن اْلَعْبَد اَهللا ُيْعِطي َرأَْيَت "ِإَذا
އުރެދުމާއިއެކު  ް އަށ هللا ާ "އަޅ މާނައީ: ެ اْسِتْدَراٌج" މިބްަސފުޅުގ
ް އޭނާއަށ هللا ް އެދޭކަންތައްތައ އޭނާ އަދި ލޯބިވާ އޭނާ ދިުނޔޭގައި

ދެއްވާފައި ު ތަންވަޅ ް އޭނާއަށ އެބަހީ .ެ استدراجއެވ އެއީ ާ ދެއްވަންޏ

.ެ މިއެވ ".ެ އޭނާ ހަލާކު ކުރައްވަނީއެވ .ެ ހިތްޕަވަނީއެވ އޭނާ

ވެގެން  ް އަމާނ ާ އަޅ ް މަކަރަށ ެ هللاގ ކޮންމެއަކްަސ  

ް އަރިހުނ ެ عنهماގ ީابن عباس رضي اهللا .ެ ބޮޑު ފާފައެކެވ ހުރުމަކީ

َفَقاَل:  اْلَكَباِئِر؟ َعِن ُسِئَل  J اِهللا َرُسوَل َأنَّ .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ

البزار (رواه َمْكِر اِهللا" َوْاَألمُن ِمْن اِهللا َرْوِح ِمْن َواْلَيْأُس ِباِهللا ْرُك "الشِّ
َرُسوُل "ބޮޑުފާފަޔާމެދު  މާނައީ: ެ މިބްަސފުޅުގ أيب حامت)  وابن
އެއީ .ެ ކުރެއްވިއެވ ް ޙަދީޘ ެ ފަހ .ެ Jއަށުްސވާލުދެންނެެވުނެވ اِهللا
ކަޑައިލުމާއި އުއްމީދު ް ރަޙްމަތުނ ެ هللاގ ކުރުމާއި ު ަޝރީކ ް هللاއަށ

.ެ މިއެވ ".ެ އަމާންވުމެވ ް مكرއަށ ެ هللاގ
މައަްސލައިން  ތިން ާ އެކުލެވިގެންވ މިބްަސފުޅުގައި  

އެއީ .ެ ަޝރީކުކުރުމެވ ް هللاއަށ މައަްސލައަކީ ފުރަތަމަ ެ އެންމ

ެ هللاގ މިވަނީ ް އަށ ތިންވަނަ .ެ ފާފައެވ ު އެންމެބޮޑ ދަންނަ ް އެންމެނ

ް مكرއަށ ެ ކުރުމާއި هللاގ ު ަޝރީކ ް هللاއަށ .ެ مكرއަށް އަމާންވުމެވ
 .ެ ގުޅުވާލައްވާފައެވ .ެ عطف ކުރައްވާފައެވ މިވަނީ ވުމާއި ް އަމާނ

ް ބޮޑުކަނ ެ ފާފައިގ ތެރިކަމާއިި  ާ ނުރައްކ ހުރި  ެ މިކަމުގ ާ ވީމ

ް هللاގެ ރަޙްމަތުނ މައަްސލައަކީ ދެވަނަ ގައިވާ ް ެ. ޙަދީޘ ހާމަވެއެވ

ެ ފަހ .ެ ފާފައެކެވ ު ބޮޑ ހަމަ އެއީވްެސ .ެ ކަނޑައިލުމެވ އުއްމީދު

ް އެކަމެއ ް ވުމުނ ތައުބާ ް هللا އަށ ފާފައެއްވްެސ ު ބޮޑ ެ ކިތަންމ

ެ هللاގ މީހަކުނޫނީ ފުރެދިފައިވާ ު މަގ .ެ ފުއަްސވާފާނެއެވ ެ އެކަލާނގ

ެ އެފަދައިން އެކަލާނގ .ެ ނުލާނެއެވ ކަނޑައި ރަޙްމަތުން އުއްމީދު

آلُّوَن﴾ ِإالَّ ٱلضَّ َربِِّه رَّْحَمِة ِمن َيْقَنُط َوَمن ﴿َقاَل .ެ ވެއެވ އަންގަވާފައި

އެމީހާގެ  މެނުވީ ް މީހުނ ާ "މަގުފުރެދިގެންވ (الحجر:٥٦) މާނައީ:
.ެ މިއެވ ".ެ ނުލާނެއެވ އުއްމީދު ކަނޑައި ް ރަޙްމަތުނ ެ ރައްބުގ

ާ އަޅ ެ هللاގ ވިްސނާއިރު ް نّصތަކަށ އިްސވެދިޔަ   

އެބަހީ  .ެ ގައެވ َوالرََّجاِء اْلَخْوِف َبْيَن ހުންނަންވާނީ އަބަދުވްެސ

ް ރަޙްމަތަށ ެ އެކަލާނގ އަދި ބިރުންނާއި ް َعَذابއަށ ެ هللاގ

ެ އެމީހެއްގ އެދެގޮތްނެތްނަމަ .ެ ޙާލުގައެވ ާ އުއްމީދުކުރ އެދި

ެ ބޭކަލުންގ ެ الصاحلގ سلف ެ މިހެންވ .ެ ބޭކާރުވެދާނެއެވ ް ޢަމަލުތައ

ބިރުވެތިކަން  ް هللاއަށ ހުންނައިރު ް صّحة ަސލާމަތުނ قواعدއަކީ

ް ރަޙްމަތަށ ެ އެކަލާނގ ޙާލު ޭ އުޅ ެ ބިަލވ އަދި .ެ ގަދަކުރުމެވ

.ެ ހުރުމެވ އެދިއެދި

ު އަޅަކ އެއްވްެސ މެދު مكرއާއި هللاގެ  ެ ދެންފަހ  

ް ބައެއ އިްސވެދިޔަ .ެ ވެއެވ ް އެދެވިގެނ ް ނުހުރުނ ް އަމާންވެގެނ

عذاب  ް އެމީހުންނަށ ެ ހަލާކުވ ް ހަމަކުއިްލއަކަށ އުއްމަތްވްެސ

.ެ غرقވީއެވ ު ޤައުމ ެ نوحގެފާނުންގ .ެ އެއީއެވ ަސބަބަކީ ެ އައުމުގ

ް ޤައުމަށ ެ صاحلގެފާނުންގ .ެ ގަދަވައެވ ޤައުމަށް އައީ ެ هودގެފާނުގ
ޖައަްސވައި ް ބަންޑުނ ޤައުމު ެ لوطގެފާނުގ .ެ އަޑުފަށެކެވ ގަދަ އައީ

އުރެދުމާއި هللاއަށް  ބަޔަކުވްެސ ެ ކޮންމ މިއިން  .ެ ލެއްވީއެވ

عذاب އައުމުން އެއިން ރެކެވޭނެ  .ެ ތިބީއެވ ނަގަނަގައި އެކުމަޖާ

މިޒަމާނުގައިވްެސ ެ އަޅުގަނޑުމެންގ .ެ ނުވިއެވ ް ގޮތެއ އެއްވްެސ

ް ތަންތަނުނ އަނެއްބައި ެ ގަނ ގަންބަވައި ް ރަށްރަށ ް ބައެއ

އެޅި ް އެތަނަށ ު ބަޔަކ ް އެތައ ކަނޑައިގެންގްޮސ ބިންގަނޑު

މިއީ .ެ އިވޭނެއެވ ޚަބަރުތަކުންވްެސ ު އަޑ ެ ކަމުގ ާ މަރުވެގެންދ

ް އަމާންވެގެނ ް مكرއަށ ެ هللاގ .ެ ކަންކަމެވ ެ މިބާވަތުގ ހައްތާވްެސ

.ެ ނަފީކުރާ ކަމެކެވ توحيد އެއީ .ެ ނަތީޖާއެވ ެ ތިބުމުގ

ާ ތެރެއިންވ ކަމުގެ އީމާން ކެތްކުރުމީ قدرއަށް قضاء (48)

ކަމެކެވެ.

ާ ތެރެއިންވ ެ ކަމުގ ް އީމާނ ކެތްތެރިވުމީ ް قدرއަށ قضاء  

ނުވުމީ ް އީމާނ މިންވަރަށް) (ޔަޢްނީ ް قدرއަށ قضاء ފަހެ، .ެ ކަމެކެވ

ެ ކޮންމ ާ ނަފީކުރ ް އީމާންކަނ އަދި .ެ ކުރާކަމެކެވ ނަފީ ް އީމާންކަނ

ނުކުރާނަމަ ނަފީ ތައުޙީދު އަދި .ެ ކުރާކަމެކެވ ނަފީ ތައުޙީދު ކަމަކީ

.ެ ދަލީލެކެވ ެ ނުވެވުމުގ ޤަބޫލު ް އެއްކައުވަންތަކަނ هللا އެއީ

ެ މީހެއްގ ެ ކޮނެްމ ޭ ނުކުރެވ ޤަބޫލު ް އެއްކައުވަންތަކަނ ެ هللاގ އަދި

.ެ ވާނެއެވ ް މިންވަރެއ ެ ކުރުމުގ ު ިޝރުކ ާ ކިބައިގ

.ެ ގޮތަކަށެވ ދެތިން ހުރީ ް ކެތްތެރިވުނ ެ ދެންފަހ  

.ެ ކެތްކުރުމެވ ް قدرއަށ قضاء ެ ގ هللا ފުރަތަމައީ ް އޭގެތެރެއިނ

ތިންވަނައީ .ެ ކެތްތެރިވުމެވ ް ނުގަތުމަށ އަރައި ް އުރެދުމަށ ދެވަނައީ

.ެ ވުމެވ ކެތްތެރި ް ނުގަތުމަށ އަރައި  ް ކަންތައްތަކަށ ް ޙަރާމ

.ެ ކެތްތެރިވުމެވ ގޮތަކަށްވްެސ މިހުރިހައި އީމާންވުމަކީ އްަޞލުގައި

އަަސރު ެ އެންމ މީގެތެރެއިން ކެތްތެރިވުމީ ް طاعةއަށ ެ هللاގ

ެ ދެނެގަނ ް އެކަނ ެ އެހެންވ .ެ ވައްތަރެވ މުހިއްމު ެ އެންމ .ެ ގަދަގޮތެވ

މިހެނީ .ެ ކަންބޮޑެވ މުހިއްމު ެ ކުރުމުގ ޢަމަލު މަތީން ެ އެގޮތުގ އަދި

ކަމަކީ ެ ކޮންމ ޭ ނޭދެވ މީުޞބާތަކާއި ެ ކޮންމ ާ ދިމާވ ް ތިމާއަށ



462006 ޖޫން • ދަރުމަ

ް ކަމެއްކަނ ޭ އިޒުނަފުޅުންޖެހ ެ އެކަލާނގ ފުޅާއި ު މިންވަރ ެ هللاގ

ކުރެއްވުމުގައި ދިމާ ް އަޅާއަށ އެކަންކަން  އަދި އެގި ް އަޅާއަށ

ޤަބޫލު ާ އަޅ ދެނެވޮޑިގަތުންވާކަން  ޙިކްމަތާއި ފުރިހަމަ  ެ هللاގ

ް އަށ هللا ރުހި ް މިންވަރުފުޅަށ هللاގެ  އަދި .ެ ހުރުމެވ ް ކޮށްގެނ

އެދި ް ޘަވާބަށ ދަރުމަޔާއި حضرةން ެ އެކަލާނގ ކުއްތަންވުމަށާއި

ދިމާވި ް ތިމާއަށ ް ބިރުނ ކޯފާއަށް  އަޛާބާއި  ެ އެކަލާނގ އަދި

އަދި ހިތްހަމަޖެހި ެ އެމީހެއްގ ކެތްތެރިވެއްޖެއްޔާ  ް މީުޞބާތަށ

.ެ ގަދަވެދެއެވ توحيد އީމާންކަމާއި
َظاِلَمًة َكاَنْت َقْرَيٍة ِمن َقَصْمَنا ﴿َوَكْم .ެ ވެއެވ ވަހީކުރައްވާފައި هللا

"އެއްވްެސ  ١١) މާނައީ: (األنبياء: آَخِريَن﴾ َوأَنَشْأَنا َبْعَدَها َقْومًا
މެނުވީ ް އިޒުަނަފުޅަށ ެ هللاގ ް މީުޞބާތެއ އަދި ް އުނދަގުލެއ

އުނދަގުލަކީ މިޖެހުނު ް ތިމާއަށ ެ އީމާންވ ް هللاއަށ އަދި .ެ ނުޖެހެއެވ

ް ކަމެއ ޖެހުނު ް ިނޔާކުރާގޮތަށ ު ޙިކްމަތްފުޅ ޤަދަރާއި ެ هللاގ

ެ އެކަލާނގ ު މަގ ެ ކެތްތެރިވުމުގ ް ހިތަށ ެ މީހާގ ދެނެގެންފި ކަމުގައި

.ެ މިއެވ ".ެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވ ް ކޮންމެކަމެއ هللا އަދި .ެ ދައްކަވައެވ

ެ ކަމުގ ކާފިރު ނުވުމަކީ ކެތްތެރި ް قدرއަށ قضاء ފަހެ   

ގެއަރިހުން   d أبوهريرة  ގައި  مسلم صحيح .ެ ވައްތަރެކެވ

حديث   J اِهللا َرُسوُل ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ

النََّسِب ِفي ْعُن الطَّ ُكْفٌر ِبِهْم  ُهَما  النَّاِر ِفي "اِْثَناِن .ެ ކުރެއްވިއެވ

މާނައީ:  ެ މިބްަސފުޅުގ مسلم)  (صحيح اْلَمّيِت" َعَلى َوالنَّاِحَيُة
އެދެކަމަކީ އެމީހުންގައި .ެ ވެއެވ ް ދެކަމެއ "މީްސތަކުންގެ ތެރޭގައި

ކިއުމާއި ޢައިބު ް ނަަސބަށ އެދެކަމަކީ .ެ ކާފިރުކަމެކެވ ހުރި

.ެ މިއެވ ".ެ ރޮއި ހެދުމެވ ް މައްޗަށް ހިތާމަކޮށ ެ މައިްޔތާގ

ދައްކައި  ަ ރަނގަޅުވާހަކ ެ މައިްޔތާގ .ެ ަޝއްކެއްނެތެވ  

ތަންތާ ް އަޑުގަދަކޮށ ރޮއި ް ހިތާމަކޮށ ކަމާއިމެދު މަރުވި އޭނާ

ް އީމާނ ނުރުހެވޭކަމާއި ް قدرއަށ قضاء ތަޅައި، ހެދުންވީދައި ހެދުމީ
ެ هللاގ މަރުވުމަކީ ް މީްސތަކުނ ް އެހެނ .ެ ދަލީލެކެވ ެ ނުވެވޭކަމުގ

މީހަކުވްެސ ެ ކޮންމ .ެ ކަމެކެވ ިނޔާކުރައްވާފައިވާ މިންވަރުގައި

.ެ މަރުވާނެއެވ ް ދުވަހަކުނ ކޮންމެވްެސ

ެ."لَْيَس ރިވާވެގެންވެއެވ ގޮތެއްގައި مرفوع ް ެއަރިހުނ مسعود dގ ابن
اْلَجاِهِليَِّة" ِبَدْعَوى َوَدَعا اْلُجُيْوَب َوَشقَّ اْلُخُدوَد َضَرَب َمْن ِمنَّا
ް ހިތާމައިނ ާ އެކަމ ް މަރުވެގެނ ު "މީހަކ މާނައީ: ومسلم) (البخاري
ް ގޮވުންތައ ެ ޒަމާނުގ ޖާހިިލއްޔަ އަދި ިލބްާސވީދައި ާ މޫނުގައިތަޅ

".ެ ނުވެއެވ ތެރެއިން ެ ހިދާޔަތުގ ެ ކަލޭގެފާނުންގ ް ތިމަނ ގޮވާމީހާ

.ެ މިއެވ

ގައިވާ  موضوع  ެ حديثގ ކުރީ ހަމަ މިحديثއަކީ
ރޮއި އެކަމާއިމެދު ާ މަރުވީމ ު މީހަކ ތިމާލޯބިވާ އެއީ .ެ حديثއެކެވ
ް ކުފުރުބްަސތައ ާ އަދި ވިޔާނުދ ފޭރާން ވީދައި ެ ތިމާގ ާ ގައިގާތަޅ

.ެ ބްަސފުޅެކެވ ކުރައްވާފައިވާ ނަހީ ް ބުނުނ

ހިތާމަވެ  މަރުވީމާ، ލޯބިވާމީހަކު  ތިމާ  .ެ "ދަންނައެެވ  

ޙަދީޘްގައިވާ .ެ ކަމެއްނޫނެވ ާ މީގެތެރެއިންވ އަދި ފެންކަޅިވުމަކީ

.ެ އަަސރެެވ ެ އޯގާވެރިކަމުގ ރަޙްމާއި ހިތުގައިވާ އެއީ ފަދައިން

ގައިގާތަޅައި ް ހިތާމަކޮށ އެކަމާމެދު ނަހީވެގެންވަނީ ނަމަވްެސ

ް މީުޞބާތ ހަލާކާއި ް އަދި ތިމާގެ މައްޗަށ ވީދައި އެއްޗެތި ާ ިލބާހ

.ެ ގޮވުމެވ އެދި ް އައުމަށ

 .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ ގެފާނުންގ أنس  އަދި   

ެ ދަތިވ ް މީހުންނަށ ެ އުއްމަތުގ ެ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ ނުވަތަ ް "މުއުމިނުތަކުންނަށ .ެ ކުރެއްވިއެވ ް ޙަދީޘ J اهللا رسول

ތިމަންކަލޭގެފާނު ް ދަތްއުނގުޅުމަށ ް އެމީހުނ ކުރިން) ެ (ކޮންމެނަމާދެއްގ ނަމާދެއްކުރާއިރު ެ ކޮންމ ނުވާނެނަމަ ް ބުރަކަމަކަށ

އެއީ .ެ ހާމަވެއެވ އެދިވަޑައިގެންފައިވާވަރު ް އެކަމަށ J اهللا رسول ް މިޙަދީޘްފުޅުނ ".ެ އަމުރުކުރެއްވީމުހެވ ް އެމީހުންނަށ

އަދި .ެ ކަމެކެވ ާ ލޯބިފުޅުކުރައްވ ް ބޮޑަށ ް ވަރަށ J اهللا رسول .ެ ުސއްނަތެކެވ ާ ގަދަވެގެންވ ނަމަވްެސ .ެ ވާޖިބެއްނޫނެވ

.ެ ކަމެކެވ ާ ގިނަގިނައިން ކުރައްވ ް ވަރަށ
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َأَراَدا "ِإَذا .ެ ކުރެއްވިއެވ حديث J اِهللا َرُسوُل ް ހަމަކަށަވަރުނ

ِبَعْبِدِه اُهللا َأَراَدا َوِإَذا ْنَيا، الدُّ ِفي اْلُعُقوَبَة َلُه َل َعجَّ اْلَخْيَر ِبَعْبِدِه اُهللا
(رواه الترمذي اْلِقَياَمِة" َيْوَم ِبِه  ُيَواِفَي َحتَّى ِبَذْنِبِه َعْنُه َأْمَسَك رَّ الشَّ

ހެޔޮކަމަށް  ް އަޅާއަށ ެ އެކަލާނގ "هللا މާނައީ: واحلاكم) 
(ޔަޢުނީ ޢުޤޫބާތް  َް އޭނާއަށ ދިުނޔޭގައި ކުރައްވަންޏާ  އިރާދަ

ެ އެކަލާނގ އަދި .ެ ކުރައްވައެވ އަވްަސ ް ޖެއެްސވުނ މީުޞބާތް)

ދިއުމާއި ް ކުރަމުނ ަ ފާފ އޭނާ ކުރައްވަންޏާ އިރާދަ ނުބައި ް އަޅާއަށ

ނުޖައަްސވައި ް އުދަގުލެއ މީުޞބާތެއް އަދި ްް އޭނާއަށ އެކުވްެސ

ް ފާފައަށ އެކުރި އޭނާ ް ޤިޔާމަތްދުވަހުނ އަދި .ެ ހިފަހައްޓަވައެވ

.ެ މިއެވ ".ެ ދެއްވައެވ جزاء ު ޙައްޤ ފުރިހަމަ

އަޅާގެ  ެ هللا تعالى އެކަލާނގ އެގޭގޮތުގައި ް މިބްަސފުޅުނ  

ދިުނޔޭގައި ް އޭނާއަށ ް ދެއްކެވުމަށ ާ ކޮށްލައްވ އިމްތިޙާނު ް އީމާންކަނ

އެފަދަ .ެ ޖައަްސވައިފާނެއެވ ް މީުޞބާތ އުނދަގުލާއި ެ އެކިފާޑުފާޑުގ

ހެޔޮ ެ އެކަމުގ ް އޭނާއަށ ވެއްޖެއްޔާއި ކެތްތެރި އޭނާ ވަގުތުގައި

ް އަޅުންނަށ އީމާންތެރި ބަލާއިރު ް މިގޮތުނ .ެ ދެއްވާނެއެވ ދަރުމަ

ް ގިނަކޮށ ޘަވާބު ދަރުމަޔާއި ެ އޭނާގ ޖެހުމަކީ ް މީުޞބާތ ބަލާޔާއި

ް ފާފަވެރިޔާއަށ ާ ނުލަފ ނުބައި ހަމައެފަދައިން .ެ ކަމެކެވ ެ ދެއްވާނ

ް އޭނާއަށ ދިއުމަކީ ނުޖެހި ް އުދަގުލެއ އަދި ް މީުޞބާތެއ ދިުނޔޭގައި

ޢަޛާބު .ެ ބޮޑުވާނެ ކަމެކެވ ދުވަހުން އޭގެޢުޤޫބާތުގެ ބޮނޑި ް އާޚިރަތ

.ެ ގަދަވާނެކަމެކެވ

َرُسوُل .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ އަދި أنس dގ  

اَهللا َوِإنَّ اْلَبَالِء ِعَظِم َمَع اْلَجَزاِء ِعَظَم "ِإنَّ .ެ ކުރެއްވިއެވ J اِهللا
َسِخَط َوَمْن الرَِّضى  َفَلُه  َرِضَي َفَمْن اْبَتَالُهْم  َقْوًما َأَحبَّ ِإَذا َتَعاَلى

މާނައީ:  ާ އެކުލެވިގެންވ ماجة) މިބްަސފުޅުގައި (ابن ْخط" السُّ َفَلُه
ެ މީުޞބަތާއި ބަލާއެއްގ ޭ ބޮޑުވުން ވަނީ ޖެހ "ދަރުމަޔާއި ޘަވާބު

ް އެބަލާއަށ ޖެހުނީމާ ް އެބަލާއެއ އަދި .ެ ބޮޑުމިނަކުންނެވ ހުރި

.ެ ހުރެވިގެންނެވ ް ނުކޮށ ާ ަޝކުވ ް ރުހިގެނ ް قدرއަށ قضاء ެ ކެތްތެރިވ
هللا ް ހަމަކަށަވަރުނ އަދި .ެ ދެއްވާހުއްޓެވ ދަރުމަ ު ބޮޑ ް އޭރުނ

ް އެބަޔަކަށ ލޯބިވެވޮޑިގެންފިއްޔާ ް މީހުންނަށ ު ބަޔަކ ތަޢާލާ

ރުހި ް އެކަމަށ ެ ދެންފަހ .ެ ޖައަްސވައެވ ް މީުޞބާތ ބަލާޔާއި

ރުއެްސވުން  ެ هللاގ ް މީހަކަށ ެ ކެތްތެރިވެއްޖ ް އަށ قدر  قضاء
ް ނެތިއްޖެ މީހަކަށ ް ކެތްތެރިކަމެއ ނުރުހި ް އެކަމަށ ެ. އަދި ހުއްޓެވ

ެ هللاގ .ެ މިއެވ ".ެ ހުއްޓެވ ް ނުގަތުނ ރުހިވޮޑި ކޯފާއާއި ެ އެކަލާނގ

هللا އަޅަމެންނަށް ު ތައުފީޤ ފުރިހަމަ ެ ކެތްތެރިވުމުގ ް حضرةއަށ
آمين  (ނިުނމޭ) .ެ ދެއްވާނދޭވ
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شركކުރުމުގެ ކުރުމީ ު ޢަމަލ އިެދގެން ދިުނޔެ ހަމައެކިަނ (49)

ކަމެކެވެ. ތެރެއިންވާ

ދިުނޔެއާއި ހަމައެކިަނ ކުރަމުންދަނީ  ޢަމަލު  ދިުނޔޭގައި ތިމާ

ވެފައި ކަމުގައިި މަޤަްޞދުގައި ެ ހޯދުމުގ ް ބޭނުންތައ ެ އެތާގ އަދި

ެ އާޚިރަތުގ އަދި ް އެދުމެއ ު ވަޖްހުފުޅ ެ هللاގ ޢަމަލުގައި ެ އ އަދި

އެއްވްެސ އާޚިރަތުގައި ް އޭނާއަށ އެދުމެއްނުވާނަމަ ް ބާއްޖަވެރިކަމަށ

އެއްގޮތަކަށްވްެސ ޢަމަލަކީ އެފަދަ .ެ ނެތެވ ް ނީަސބެއ ހެޔޮ

އެހެނީ .ެ ނޫނެވ ް ޢަމަލެއ ނުކުމެގެންވާނޭ ް ފަރާތުނ ެ މުއުމިނެއްގ

َضِعْيُفނަމަަވްެސ ެ ކިތަންމ ް އީމާންކަނ ެ އަޅާގ މުއުމިން

.ެ އެދޭނެއެވ ް އާޚިރަތ هللاއާއި އޭނާ ަޝއްކެއްނެތި

ދިުނޔެ  އަދި އެދިގެންނާއި ު ވަޖްހުފުޅ ެ هللاގ ެ ދެންފަހ  

ް ދެކަނ ނުވަތަ ވެގެންވާނަމަ އެއްވަރު ް ދެކަނ އެބަހީ އެދިގެން,

ދަންނައެވެ! ކުރާމީހާ ޢަމަލު ް ގޮތަށ ާ ގާތްވެގެންވ އެއްވަރުވުމާއި

އިޚްލްާޞ އީމާންކަމާއި ކަމުގައިވިޔްަސ ް މުއުމިނެއ އެމީހާއީ

އޭނާއާ  މީހަކުކަމުގައި ާ ވެގެންވ توحيد ިނކަމެތި އަދި ަ ތެރިކަންކުޑ

ޔަޢުނީ كماليَّة އިޚްލްާޞތެރިކަމުގައި އެއީ .ެ ބެލެވޭނެއެވ ޭ ދޭތެރ

.ެ ަސބަބުންނެވ ެ ނެތުމުގ ް ފުރިހަމަކަނ

ޢަމަލުގައި  އަދި ް އެދިގެނ ު ވަޖްހުފުޅ ެ هللاގ އަދި  

ެ އޭނާގ އަދި ކުރާމީހާ ް މަަސއްކަތ ު އިޚްލްާޞތެރިކަމާއިއެކ

ް އުޖޫރައެއ ާ ވެގެންވ ް ޢައްޔަނ ކަނޑައެޅި ް މަަސއްކަތަށ

ް އިނާމެއ ް ިނމުމުނ ް މަަސއްކަތ ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ

ް އީމާންކަމަށ ކުރުމީ ބޭނުން  ް އެއެއްޗެއ ނަމަ  ކަނޑާއެޅިފައިވާ

އޭނާ  ޢަމަލުގައި .ެ ކަމެއްނޫނެވ އިުނވާ توحيد  ެ ގެއްލުންވ

ެ هللاގ އަދި ދީނާއި އެދުނީ އޭނާ .ެ ނޫނެވ ް ދިުނޔެއެއ އެދުނީ

އެއްޗެއް ޙިާޞލުވުމަކީ މުޤާބިލްގައި ެ އޭގ ު ެ. އެޔާއިއެކ ވަޖްހުފުޅެވ

ް ވަޒީފާތައ ދީނީ  .ެ ނޫނެވ ް ކުރާކަމެއ ނަފީ އިޚްލްާޞތެރިކަން 

(9) cnuruk wtcnwvuawkcaea Q
ޢަލީ ް އިބްރާހީމ ު އަބޫބަކުރ

ކަނޑައެޅިފައި ޣަނީމާ ހަނގުރާމައިގައި އަދި މީހުންނާއި ާ އަދާކުރ

.ެ ެތެރެއިންނެވ މީގ ްހިމިެނގެންވަނީ ކުރާމީހުނ ހަނގުރާމަ ު އޮތުމާއިއެކ

ް އެދުނ އަމިއްލަ ެ ތިމާގ އިޚްލްާޞތެރިކަމާއި ކަންކަމުގައި މިފަދަ

ް ިނޔަތްގަތްގޮތެއ އެމީހަކު  .ެ އެމީހަކަށެވ ހަމަ  ވަކިކުރެވޭނީ

هللا ހަމައެކިަނ ދެންދެނެވޮޑިގެންވާނީ .ެ އެމީހަކަށެވ ހަމަ އެނގޭނީ

ނުވަތަ މާުސރަ ފައިދާކޮޅު ޔަޢުނީ ެ ިލބޭ ދިުނޔޭގ ހަމައެކިަނ .ެ އެވ

ެ އާޚިރަތުގ ް އޭނާއަކަށ ޢަމަލުކުރާނަމަ  އެދިގެން  އެކިަނ ޣަނީމާ

.ެ ވެއެވ وحىކުރައްވާފައި تعالى اهللا .ެ ނީަސބެއް ނެތެވ

ِفيَها َأْعَماَلُهْم إِلَْيِهْم ُنَوفِّ َوِزيَنَتَها ْنَيا ٱلدُّ ٱْلَحَياَة ُيِريُد َكاَن ﴿َمن
ٱآلِخَرِة َلُهْم ِفي لَْيَس ٱلَِّذيَن ِئَك ـٰ ُأْوَل ُيْبَخُسوَن(١٥) َال ِفيَها َوُهْم
َيْعَمُلوَن(١٦)﴾ َكاُنوْا مَّا َوَباِطٌل ِفيَها َصَنُعوْا َما َوَحِبَط ٱلنَّاُر ِإالَّ

ޒީނަތްތެރިކަން  ެ އެތާގ ޙަޔާތާއި އަދި ެ "ދިުނޔޭގ (هود) މާނައީ:
ް ދިުނޔޭގައި އެމީހަކަށ އެބަހީ އެތާގައި މީހުން ދަންނައެވެ! ޭ އެދ

ާ ގެއްލުންނުވ ް އެތާގައި އެމީހުންނަށ ެ. އަދި ދެއްވާހީުށމެވ ފުއްދަވައި

މެނުވީ ަ ނަރަކ އާޚިރަތުގައި ް އެމީހުންނަށ އެމީހުންނަކީ .ެ ހުއްޓެވ

ް ޢަމަލެއ ކުރި ކުރިނަމަ ދިުނޔޭގައި ް އެމީހުނ އަދި .ެ ނުވާބައެކެވ

ބާޠިލު ގެއިްލ ް ކަމެއ ހުރިހާ އެމީހުންކުރި އަދި .ެ ބާޠިލުވީއެވ

.ެ މިއެވ ".ެ ދިޔައީއެވ ް ވެގެނ

ހަމައެކިަނ  އެގޭގޮތުގައި ް ަޞރީޙަކޮށ ް މިބްަސފުޅުތަކުނ  

ް އެދިގެނ އެކިަނ ް ޒީނަތަށ ހެވާއި ެ އެތާގ މަޖަލާއި ެ ދިުނޔޭގ

ް ޘަވާބެއ އެއްވްެސ ް ދުވަހުނ ް އާޚިރަތ ް އަށ ކުރިމީހާ ް މަަސއްކަތ

.ެ ނަރަކައެވ އޮތީ ހަމައެކިަނ ް ެ. އޭނާއަށ ނެތެވ ް ހެޔޮކަމެއ އަދި

ޢަމަލުގައި ެ އޭނާގ ގޮތަކީ ޖެހުނު ް އެހެންވާނ .ެ ޢަޛާބެވ ވޭންދިެނވި

ބެހެއްޓުނީ ް އޭނާއަށ ް އިޚްލްާޞތެރިކަނ ާ ބަހައްޓަންވ ް هللاއަށ

ބެލީމާ ް އެރޮގުނ .ެ ވީކަމެވ ކަމުގައި ް މަޖަލަށ ެ ދިުނޔޭގ ފައިާސއާއި

.ެ ތަފާތެއް ނެތެވ އެއްވްެސ ޭ ކުރިމީހެކ ް އަޅުކަނ ްް އޭނާއެކޭ ބުދަށ

ޢަމަލުކުރީ ު އިޚްލްާޞތެރިކަމާއެކ ކުރިމީހާ ް އަޅުކަނ ް ބުދަށ އެހެނީ
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އިޚްލްާޞތެރިވީ މަަސއްކަތްކުރިމީހާ ް އެދުމަށ ެ ދިުނޔޭގ .ެ ބުދަށެވ

އިޚްލްާޞތެރިވީ ދެމީހުންވްެސ .ެ އެދުމަށެވ ެ ދިުނޔޭގ ފައިާސއަށާއި

ް ފައިާސއަށ ެ ދެންފަހ .ެ ފަރާތްފަރާތަށެވ ް އެހިެނހެނ ފިޔަވައި هللا

ެ ފައިާސގ ނަންދެއްވާފައިވަނީ J اهللا رسول ް ކުރާމީހާއަށ ޢަމަލު

.ެ ނަމުންނެވ ެ އަޅުގ

ް އަރިހުނ ެ dގ أبوهريرة  ގައި البخارى صحيح  

"َتِعَس َعْبُد .ެ ކުރެއްވިއެވ حديث J اهللا رسول .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ

اْلَخِمْيَلِة َعْبُد َتِعَس اْلَخِمْيَصِة َعْبُد َتِعَس ْرَهِم الدِّ َعْبُد َتِعَس ْيَناِر الدِّ
َفَال ِشْيَك َلْم ُيْعَط َسِخَط َتِعَس َواْنَتَكَس َوِإَذا َرِضَي َوِإْن ُأْعِطَي ِإْن
ُمْغَبرًَّة َرْأَسُه َأْشَعَث اِهللا َسِبْيِل ِفي َفَرِسِه ِبِعَناِن ُطْوَبى ِلَعْبٍد َأَخَذ اْنَتَقَش،
اَقِة السَّ فِِي َكاَن َوِإْن اْلِحَراَسِة ِفي َكاَن اْلِحَراَسِة ِفي َكاَن ِإْن َقَدَماُه
(رواه ُيَشفَّع" َلْم َشَفَع  َوِإْن ُيْؤَذْن َلْم اْسَتْأَذَن ِإِن اَقِة  السَّ ِفي َكاَن

އަޅު  ެ "ދީނާރުގ މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ داود) މިޙަދީޘްގައި أبو
.ެ ހަލާކުވެއްޖެއެވ ގެއިްލ ު އަޅ ެ ދިރުހަމްގ .ެ ހަލާކުވެއްޖެއެވ ގެއިްލ

ގެއިްލ އަޅު  ެ خميلهގ .ެ ހަލާކުވެއްޖެއެވ ގެއިްލ ު އަޅ ެ َخِمْيَصةގ
.ެ ރުހެއެވ ދެވިއްޖެއްޔާ ް އެއްޗެއ ް އޭނާއަށ .ެ ހަލާކުވެއްޖެއެވ

ެ ހަލާކުވ ގެއިްލ އޭނާ .ެ ރުޅިއާދެއެވ ނުރުހި ނުދެވިއްޖެއްޔާ އަދި

ް ކަށްޓެއ ް ފަޔަށ .ެ ޖެހިއްޖެއެވ ް އެކޮޅުކޮޅުނ ް ކަންތައ ެ އޭނާގ

ެ هللاގ ުސވަރުގެހުރީ އުފާވެރި އަދި .ެ ނުނެގެއެވ އެކިަށ ހެރުންަސ

ެ ބޮލުގ ހިފައި، ލަގަނުގައި ެ އަހުގ ް ކުރުމަށ ހަނގުރާމަ މަގުގައި

ވެފައިވާ ހިރަފްުސ ެ ކިލާވ ދެފައި ިނއުޅިހޭވި އިްސތިަށގަނޑު

(.ެ އެކެވ އިޚްލްާޞތެރި ް ބޮޑާކަމެއްނެތ (އޭނާއަކީ .ެ އަޅާއަށެވ

އޭނާ ދިމާވެއްޖެއްޔާ ް ހުންނަނ ް ފާރައަށ ް ބަލަހައްޓާނ ލްަޝކަރު

ް ބެލެހެއްޓުމަށ ް ފަހަތ ެ ލްަޝކަރުގ އަދި .ެ ހުރެއެވ ް ފާރައަށ

އޭނާ އަދި .ެ ހުރެއެވ އެތާގައި އޭނާ  ދިމާވެއްޖެއްޔާ ް ހުުންނަނ

އޭނާ އަދި .ެ ނިުލބެއެވ އިޒުނަވްެސ އެދުންަސ އިޒުނަ ް ކަމަކަށ

ޤަބޫލު ަޝފާޢަތެއްވްެސ އުޅުންަސ ް ަޝފާޢަތެއްވާނ ް މީހަކަށ

".ެ ިނކަމެއްޗެވ ދެރަވެފައި އެހާވްެސ އޭނާ އެބަހީ .ެ ނުކުރެވެއެވ

.ެ މިއެވ

ދިުނޔެއަށްޓަކައި އެވަނީ ޙަދީޘްގައި އިްސވެދިޔަ  

ެ هللاގ އިޚްލްާޞތެރިކަމާއެކު މީހަކާއި  މަަސއްކަތްކުރި

.ެ މިާސލެވ ެ ދެމީހުންގ މީހަކާއި އުޅުނު ާ ހަނގުރާމައިގ މަގުގައި

ނަންދެއްވާފައި އަށް  ކުރިމީހާ ް މަަސއްކަތ ފައިާސއަށް  ެ ފަހ

ެ ދިރްހަމްގ ދީނާރާއި .ެ ނަމުންނެވ ެ އަޅާގ ެ ފައިާސގ އެވަނީ

ހަމައެކިަނ ދުވަހުންއޮތީ ް އާޚިރަތ ް އޭނާއަށ .ެ ނަމުންނެވ ެ އަޅުގ

ް ގަދަކޮށ އެތާ އެޒަމާނުގައި ދިރްހަމަކީ ދީނާރާއި .ެ ނަރަކައެވ

ް ނަމުނ ެ ޑޮލަރާއި ޕައުންޑުގ ެ. މިޒަމާނުގައިނަމަ ދިެސއްކައެވ ހިގި

.ެ ކަންނޭގެއެވ އޮތީްސ

އިޚްލްާޞތެރިކަމާއެކު  ް އެދިގެނ ް އާޚިރަތ ެهللاއާއި ދެންފަހ  

އެކުވްެސ ިނކަމެތިކަމާއި ދެރަކަމާއި މަަސއްކަތްކުރިމީހާ

ް އޭނާއަށ .ެ ދިޔައީއެވ ް ކުރަމުނ ް މަަސއްކަތ ު ހިތްހެޔޮކަމާއިއެކ

ދިުނޔެއާއި .ެ ިނޢްމަތެެވ ުސވަރުގެޔާއި ދުވަހުންއޮތީ ް އާޚިރަތ

ް އާޚިރަތ އޮތީ ް މީހާއަށ މަަސއްކަތްކުރި ް އެދިގެނ ް ޒީނަތ ެ އެތާގ

توحيدއާއި ެ އޭނާގ އެއީ .ެ عذابއެވ ނަރަކަޔާއި ހަމައެކިަނ ް ދުވަހުނ

.ެ ަސބަބުންނެވ ެ ނެތުމުގ ް އީމާންކަނ

ު އަގުބޮޑުމޮޅ َخِمْيَلةއަކީ އާއި َخِمْيَصة  .ެ ދަންނައެވ  

.ެ ދެހެދުމެކެވ .ެ ދެފޭރާމެވ ެ ބާވަތެއްގ

ް ިސފަފުޅަކަށ ނުވަތަ ނަންފުޅަކަށް تعالىގެ اهللا (50)

އެއްނެތެވެ. توحيد އިންކާރުކޮށްފިމީހާގެ
އްަޞލާއި އަދި  ޭ ބިނާކުރެވ ް އީމާންކަނ ް އޭގެ މައްޗަަށ  

ް ިސފަފުޅުތަކަށ ނަންފުޅުުތަކަށާއި ެ އެކަލާނގ هللاއަށާއި ބިންގަލަކީ

ނަންފުޅުތަކާއި އެންމެހައި ެ هللاގ .ެ އީމާންވުމެވ ް ފުރިހަަމައަށ

ް މަތީނ ެ އެގޮތުގ ގަދަވެ އަދި ް އަޅާގެ އީމާންކަނ ް ިސފަފުޅުތަކަށ

ެ ގަދަވ ތައުޙީދު ެ އަޅާގ ް ވަރަކަށ ގެންދިޔަ ް ކުރަމުނ ް އަޅުކަނ ާ އަޅ

.ެ ބޮޑުވަމުންދާނެއެވ ް ޤަބޫލުކުރެވުނ ް އެއްކައުވަންތަކަނ ެ އެކަލާނގ

هللاއަށް  ފަދައިން ދެންނެވިފައިވާނޭ ބަޔާނެއްގައި ެ ކުރީގ  

ފެންނަ ް ބުއްދިޔަށ ެ އިނާްސނުންގ ކަނޑައަޅަންވާނީ ަ ިސފ ނަމާއި

ު ިސފަފުޅ އެކަލާނގެ ނަންފުޅާއި .ެ އަދި ކިޔެއްހެއްޔެވ .ެ ގޮތަކަށްނޫނެވ

ފޮތުންނާއި ބާވައިލެއްވި ެ އެކަލާނގ އެނގޭނީ ް އިނާްސނުންނަށ

ފެންނަ ް އެދެއްަޞލުނ .ެ ބްަސފުޅުންނެވ ެެ ރޫަސލާގ ެ އެކަލާނގ

ާ ކަނޑައެޅިގެންވ ް ިސފަފުޅަކީ އެކަލާނގެއަށ ނަންފުޅަކާއި ެ ކޮންމ

ް ިސފަފުޅުތައ އެނަންފުޅުތަކާއި އަދި .ެ ިސފަފުޅެެކެވ ނަންފުޅަކާއި

އަދި ް تحريفއެއ އެއްވްެސ ޘާބިތުކުރަންވާނީ ް އެކަލާނގެއަށ

ް َتْمِثْيلއެއްވްެސނުކޮށ އަދި ް َتْكِيْيفއެއ ް ނުކޮށ َتْعِطْيلއެއްވްެސ
ެ ވެގެންވާގޮތުގ ލާއިޤު ޒާތުފުޅާއި މޫރިތި އަދި ކީރިތި ެ އެކަލާނގ

.ެ މަތީންނެވ

هللاއަށް  ފެންނަގޮތަށް ް ބުއްދިޔަށ ެ ތިމާމެންގ  

ް އެމީހުނ .ެ އުފެދުނެވ ބަޔަކުވްެސ ިސފަކަނޑައެޅި ނަމާއި
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ބެހިގެންގްޮސ ނޭނގި ާ ވާނުވ އޮޅި ކުށްހެދި އެމައަްސލާގައި

ބޭރުވެގެންވްެސ ދާއިރާއިން ެ ދީނުގ ِفْرَقة ް ބައެއ ެ އޭގ އަދި ެ ވާވަދ

ް ހެޔޮމަގަށ ް ަސލާމަތްވެގެނ ު އަނެއްބަޔަކ ް އެތަނުނ .ެ ދިޔައެވ

.ެ ރުޖޫޢަވިއެވ ް މަގަށ ެ ަސލަފުންގ އަދި .ެ ވިއެވ ތައުބާވްެސ ެ ވަދ

އަދަށް ދާންދެންވްެސ އަދި ތެރޭގައި ެ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންގ

ިސފަފުޅަކާއި ُمْسَتِحْيُلވިހި ިސފަފުޅަކާއި ވިހި ވާޖިބު ޭ މިގެންގުޅ

ތިމަ ިސފަފުޅަކީ އެކާޅްީސ ު މުޅިއެކ ިސފަފުޅަކާއި ް އެއ ޖާއިޒު

ް هللاއަށ ގޮތްގޮތަށް ފެނުނު ް ބުއްދިޔަށ އަމިއްލަ ެ ތިމާމެންގ

ް ީސދާމަގުނ ވާވަދެ  ް ަސބަބުނ ެ ކަނޑައެޅުމުގ ިސފަ  ނަމާއި

ބާޠިލު ޭ ނުޖެހ ު ތާކުންތާކ ާ ދެއުޅިއެއްނުވ ެ ދިޔަމީހުންގ ް ނެއިްޓގެނ

.ެ ނޫނެވ ް އެއްޗެއ ާ ޤަބޫލުކުރ އިްސލާމްދީން އެއީ .ެ ވާހަކަތަކެކެވ

.ެ މަގެއްނޫނެވ ެ ބޭކަލުންގ ެ ަސލަފްގ މިމައަްސލާގައި އެއީ އަދި

ެ ބޭކަލުންގ މަގުއޮޅުނު އެމައަްސލާގައި އެއީ .ެ ކިއެއްތޯއެވ އަދި

ހަދައި ކަމުގައި އެއީ ހަމައެކިަނ ިސފަފުޅުތަކަކީ ެ هللاގ .ެ މަގެެވ

އެއީ .ެ ނުވާނެއެވ ް ދްަސކޮށްދޭކަށ އަދި ް ދްަސކުރާކަށ އުނގިެނ

ަ ަޞއްޙ އަދި ގޮތަކީ ު ރަނގަޅ .ެ ކިއެއްތޯއެވ އަދި .ެ ކުށްގޮތެވ

.ެ ނުދާނެއެވ ު ކަމަކ ް ެ. އެހެން ގޮތެއ ގޮތެވ ެ ަސލަފުންގ ގޮތަކީ

ނަންފުޅަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ ް هللاއަށ ެ ދެންފަހ  

ެ މައްކާގ .ެ ކާފަރުވާނެއެވ އިންކާރުކޮށްފިމީހާ ް ިސފަފުޅަކަށ ނުވަތަ

އިންކާރު ް الّرحٰمنއަށ ާ އެއްނަންފުޅުކަމުގައިވ ެ هللاގ ް މްުޝރިކުނ

ކާފަރުވީކަމުގައި ް الّرحٰمنއަށ ް އެމީހުނ ް ަސބަބުނ ެ ކުރުމުގ

ُهَو ُقْل ِن ـٰ ِبٱلرَّْحَم َيْكُفُروَن ﴿َوُهْم .ެ ވެއެވ ވަޙީކުރައްވާފައި

 (٣٠ (الرعد: َمَتاِب﴾ َوإِلَْيِه ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه ُهَو ِإالَّ َه ـٰ إَِل ۤال َربِّي
އެބަހީ ް "އެެބައިމީހުނ މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ މިބްަސފުޅުގައި

ކަލޭގެފާނު .ެ ކާފަރުވަނީއެވ ް الّرحٰمنއަށ ް މްުޝރިކުނ ެ މައްކަާގ

ެ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ الّرحٰمنއަކީ ޔަޢުނީ އެއީ .ެ ވިދާޅުވާށެވ

ް އެހެނ ާ ވެގެންވ ު ޙައްޤ ް ވެވުނ ް އަޅުކަނ މެނުވީ ެ އެކަލާނގ .ެ ރައްބެވ

ް ވަކީލުކޮށ ެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުވެއެވ ު އިލާހަކ އެެއްވްެސ

".ެ އެކަލާނގެއަށެވ ހަމައެކިަނ ވަނީ  ް ރުޖޫޢަވުނ ެ ތައުބާވ އަދި

.ެ މިއެވ

އިންކާރު ް الّرحٰمنއަށ މްުޝރިކުން  .ެ ދަންނައެވ  

ަސބަބުން އެބައިމީހުން އިެސފަފުޅަށް ކާފިރުވީކަމުގައި ެ ކުރުމުގ

ް ިސފަފުޅަކަށ ނަންފުޅަކާއި ެ ކޮންމ ެ هللاގ ވާއިރު ވަޙީކުރައްވާފައި

ިލބޭނެކަމީ ަ ިސފ ެ ކާފިރުކަމުގ ް އެމީހަކަށ ނަމަވްެސ ކުރި ު އިންކަާރ

ެ އެކަލާނގ هللاގެފޮތުގައި އެހެންވީއިރު .ެ ކަމެއްނޫނެވ ަޝއްކެއްހުރި

ިސފަފުޅުކަމުގައިވާ: ް ބައެއ ކުރައްވާފައިވާ ް ބަޔާނ

ٱْلُمَتَطهِِّريَن﴾ ََوُيِحبُّ اِبني ٱلتَّوَّ ُيِحبُّ ٱَهللا ﴿ِإنَّ ލޯބިވެވޮޑިގަތުން:

(٢٢٢ (البقرة:
(٨ (البينة: ﴾ َعْنُه َوَرُضوْا َعْنُهْم ٱُهللا ﴿رِِّضَى ރުހިވޮޑިގަތުން:

(٤٧ (إبراهيم: ٱْنِتَقاٍم﴾ ُذو َعِزيٌز ٱَهللا ﴿ِإنَّ ބަދަލުހިއްޕެވުން:

َعْبِدِه" بتوبة َفْرًحا َاَشدُّ "اهللا އުފާވެވޮޑިގަތުން:

(٧ (الفتح: َعَلْيِهْم﴾ ٱُهللا ﴿َوَغِضَب ވޮޑިގަތުން: ެ ކޯފާވ

ެ ފަހ .ެ ބައެއް ިސފަފުޅުވެއެވ އަދި މިނޫންވްެސ މިިސފަފުޅުތަކާއި

ް ގޮތަކަށ ފެންނަ ބުއްދިޔަށް  ތިމާމެންގެ  ިސފަފުޅުތައް  ެ هللاގ

ް ބަޔާނ ް ިސފަފުޅުތައ ފުރިހަމަ މިފަދަ ް ބޭކަލުނ ކުރެއްވި ް ބަޔާނ

އިންކާރުކުރެއްވޭތީ ް އިެސފަފުޅުތަކަށ ދޫކުރެއްވީ ނުކުރައްވައި

ާ އެވ އާޔަތުގައި އިްސވެދިޔަ ކުރެއްވޭނަމަ އިންކާރު .ެ ބާވައެވ

ެ ނުވަދ ް ދަށަށ ެ ޙުކުމްގ ެ މީހުންގ ކާފަރުވީ ް الّرحٰمنއަށ ް ފަދައިނ
އެހެންވީއިރު  .ެ އެއްމައަްސލައެކެވ މައަްސލައަކީ  .ެ ދާނެބާވައެވ

.ެ ފެނެއެވ ކަމުގައި ް ޙުކުމެއ ް އެއ ވާނީ ޙުކުމްވްެސ

ނަންކަނޑައެޅުމުގައި ތިމާމެންގެ  هللاއަށް ިސފަޔާއި ެ ފަހ  

ެ هللاގ ް މީހުނ ކަނޑައެޅި ަ ިސފ ނަމާއި ް ގޮތަށ ފެންނަ ް ބުއްދިޔަށ

އެއީ .ެ ރޫރޫއަޅައެވ ް ބިރުނ ެ ކަންބޮޑުވ ް އިވުމުނ ު ިސފަފުޅ ް ބައެއ

.ެ ޚިލާފުވާތީއެވ ފެންނަގޮތާއި ް ބުއްދިޔަށ ެ ތިމާމެންގ

ާ ރިވާވެގެންވ ް އަރިހުނ ެ عنهماގ اهللا رضى عّباس ابن  

ް ިސހިގެނ ު މީހަކ ް "ހަމަކަށަވަރުނ .ެ މާނައިގައިވެއެވ ެ ބްަސފުޅެއްގ

އެއީ .ެ عنهماދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވ اهللا رضى عّباس ابن ރޫރޫއަޅާތީ

.ެ ހިނދުއެވ ޙަދީޘެއް އެހި ް އޮތ ް ިސފަފުޅަކާއި ބެހޭގޮތުނ ެ هللاގ

ابن ެ ދެންފަހ .ެ ގޮތުންނެވ ެ ކުރުމުގ އިންކާރު ނުރުހި އެކަމާއި

މިގަންނަނީ ް މިބައިމީހުނ .ެ ވިދާޅުވިއެވ عنهما اهللا رضى  عّباس
 .ެ ހަމަޖެހެއެވ އިވިއްޖެއްޔާ ް ُمْحَكْم ވާހަކައެއ ކޮންބިރެއްހެއްޔެވެ؟

.ެ މިއެވ ".ެ ހަލާކުވެއެވ ް ބިރުނ އިވިއްޖެއްޔާ ް ُمَتشابهވާހަކައެއ
ް މީްސތަކުންނަށ ިސފަފުޅުތައް  ެ تعالىގ اهللا ެ ދެންފަހ  

ެ ބައެއްގ ޢާއްމު .ެ ހުއްޓެވ ް ފަރުވާތެރިވުނ ދިނުމުގައި ް ބަޔާންކޮށ

ް ފެންވަރަކުނ އެފަދަ އަދި ް ގޮތަކުނ ވިްސނޭފަދަ ް އެބަޔަކަށ ތެރޭގައި

ނޫންނަމަ ް އެހެނ .ެ ބޭނުމެވ ް ކޮންމެހެނ ް ދިނުނ ް ބަޔާންކޮށ

.ެ ދާދިގާތްކަމެކެވ ގެއްލުމީ ު ީސދާމަގ ގޯޅިއަޅައި މައަްސލާގައި

الّتوفيق واهللاولىُّ
                                                           (ނިުނމޭ)
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ِبَها َفٱْدُعوُه  ٱْلُحْسَنٰى ٱَألْسَمآُء َوِهللا (51)

ހަމަ ނަންފުޅުތައްވީަނ ީރިތ އެންމެ ު ރަނގަޅ އެންމެ މާތް އެންމެ

ދުޢާ އެކަލާނގެއަށް އެނަންފުޅުތަކުން ިތޔަބައިމީހުން هللاއަށެވެ.

ކުރާށެވެ. 

ޤަރާރު  ާ ކަނޑައަޅުއްވ ް ޒާތުފުޅަށ ެ އެކަލާނގ هللا  

ެ އެކަލާނގ ނުވަތަ ް ިސފަފުޅުތައ ނަންފުޅުތަކާއި ކުރައްވާފައިވާ

ކުރައްވާފައިވާ ޘާބިތު ް ޒާތުފުޅަށ ެ އެކަލާނގ ރޫަސލާއާއި

ް ޘާބިތުކޮށ ް އެކަލާނގެއަށ ް ިސފަފުޅުތައ ނަންފުޅުތަކާއި

ް އެއ ް އްަޞލުނ ތިން ެ ތައުޙީދުގ ވުމަކީ އިޤްރާރު ް އެކަމަށ

އެކުލެވޭ ފުރިހަމަ ިސފަފުޅުތަކުގައި ެ. އެނަންފުޅުތަކާއި އްަޞލެވ

ް هللاއަށ ް ކަމުނ ް އެކަނ އަދި ދެނެގަތުމާއި ް ކީރިތިކަނ މާނަތަކާއި

.ެ ތެރެއިންނެވ ެ އެއްަޞލުގ ވަނީ އަޅުވެތިވުންވްެސ

ް ެކަމަކަށ ތެރެއިންކޮންމ ެ(مطالبގެ) ދިުނޔޭގ ެދީނާއި ފަހ

ެ ިސފަފުޅުތަކުގ هللاގެ ނަންފުޅުތަކާއި ކުރާނަމަވްެސ ާ ދުޢ އަޅާއެދި

ް ދުޢާކުރުނ ް މެދުވެރިކޮށ ް މުނަާސބުނަންފުޅެއ އެކަމާއި ތެރެއިން

ް ކުރެއްވުމަށ ރިޒުޤުތަނަވްަސ ް މިޘާލަކަށ .ެ ވެގެންނެވ އައުލާ

 .ެ އެދެވިގެންވެއެވ ް މެދުވެރިކުރުނ ު الّرّزاق މިނަންފުޅ ަ ދުޢާކުރާނަމ
الّرحيم، ަ ކުރާނަމ ދުޢާ  އެދި  ް رحمةއަށ ފުއެްސވުމާއި ަ ފާާފ

މެދުވެރިކޮށް  ް ނަންފުޅުތައ التَّوَّاُب، މިފަދަ الَعُفوُّ، الّرحٰمن، الكريم،
.ެ އެދެވިގެންވެއެވ ް ކުރުނ ާ ދުޢ

ހިތްމައްޗަށް  ް މާނަތައ ެ ނަންފުޅުތަކުގ ެ އެކަލާނގ އަދި  

ެ ނަންފުޅުތަކުގ ް ގޮތުނ ކުރާފަދަ އަޘަރު ް ހިތަށ ގެންަސ

އަދި ް ކުރުނ ދުޢާ  ް އަރުވައިގެނ ް ހިތަށ ް މާނަތައ ކީރިތިކަމާއި 

ު އިްސމުފުޅ އޮނަަސއްތަ ެ ފަހ  .ެ އައުލާވެެގެންވެއެވ ވަކިން

(10) cnuruk wtcnwvuawkcaea Q

ޢަލީ ް އިބްރާހީމ ު އަބޫބަކުރ

ާ އަންގަވ هللا ކުރުމަށް ާ ދުޢ ް ނަންފުޅުތަކުނ ެ الحسنى)ގ (األسماء
.ެ ވެއެވ ވަޙީކުރައްވާފައި

ٱلَِّذيَن َوَذُروْا ِبَها  َفٱْدُعوُه ٱْلُحْسَنٰى ٱَألْسَمآُء  ﴿َوِهللا  

(األعراف: َيْعَمُلوَن﴾ َكاُنوْا َما َسُيْجَزْوَن َأْسَمآِئِه ِفۤي ُيْلِحُدوَن
"އެންމެމާތް،  މާނައީ:  ާ އެކުލެވިގެންވ މިއާޔަތުގައި   (١٨٠
.ެ هللاއަށެވ ނަންފުޅުތައްވަނީ އެންމެރިވެތި އަދި ު ރަނގަޅ ެ އެންމ

.ެ ދުޢާކުރާށެވ ް އެކަލާނގެއަށ ް ކަލޭމެނ ް އެނަންފުޅުތަކުނ ެ ފަހ

ކަލޭމެން  ް ކުރާމީހުނ اِْلَحاُد  ނަންފުޅުތަކުގައި ެ އެކަލާނގ އަދި

ެ ކަންތަކުގ (ނުބައި) ާ އެމީހުންކުރ ެ ިނކަންހުރ .ެ ދޫކޮށްލާށެެވ

.ެ މިއެވ ".ެ ދެވޭނެއެވ ް އެމީހުންނަށ ާ ޖަޒ ނުބައި

ް އެތައ ހުރީ ް ނަންފުޅުތަކުގައި اِْلَحاُدކުރުނ ެ هللاގ ެ ފަހ  

ް ތަބާވީމީހުނ އެމީހުންނާއި جهمىންނާއި ެ. އެއްގޮތަކީ ގޮތަކަށެވ

ެ راِفِضىންގ އަނެއްގޮތަކީ .ެ ކުރުމެވ ނަފީ ް މާނަތައ ް ހެދިގޮތަށ

ް ހެދިގޮތަށ ް ކުރިމީހުނ تشبيه އެނޫންވްެސ އަދި ތެރެއިންނާއި

ް އެއްގޮތ ިޞފަފުޅުތަކާއި ެ އެކަލާނގ ިޞފަޔާއި ެ މަޚްލޫޤުންގ

.ެ ކުރުމެވ

ހެދިގޮތަށް  ް މްުޝރިކުނ ެ މައްކާގ ގޮތަކީ ް އަނެއ ެ އޭގ އަދި  

.ެ ހެދުމެވ ކިޔައި މަޚްލޫޤުންނަށްވްެސ ް ނަންފުޅުތައ ެ هللاގ

ް ިންސބަތްކޮށ އިްސމުފުޅު  ެ اإللهގ ް َالَتކިޔާބުދަށ ް އެގޮތުނ

އަދި ް ިންސބަތްކޮށ ު އިްސމުފުޅ ެ العزيزގ ް ُعزَّىކިޔާބުދަށ އަދި

.ެ ހެދިއެވ ް ިންސބަތްކޮށ ު އިްސމުފުޅ ެ المّنانގ مناة ކިޔާބުދަށް 
ް އެއްފަދަކޮށ އާއި هللا ް މިބުދުތައ ް މިބައިމީހުނ ް މިގޮތުނ

އަޅުކަންވްެސ ާ ވެގެންވ ޚާއަްޞ ް هللاއަށ ް ހަމަކަނޑެޅިގެނ
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والعياذباهللا! .ެ ކޮށްހެދިއެވ ް އެތަކެއްޗަށ

ް لفظىގޮތުނ ަ ބުނާނަމ ް ކުރުކޮށ ޙަޤީޤަތަކީ ެ اِْلَحاُدކުރުމުގ  

ނުވަތަ ނަމަވްެސ ް ގޮތުނ މަޢުނަވީ ް ަޞރީޙަކޮށ ނުވަތަ ނަމަވްެސ

ް އެއިްސމުފުޅެއ ނަމަވްެސ ް تحريفކޮށްގެނ ަ ނުވަތ ް تأويلކޮށްގެނ
.ެ ލެނބުމެވ ް ދުރަށ އްަޞލުމަޤަްޞދާއި ެ އިެޞފަފުޅެއްގ ނުވަތަ

ތައުޙީދު ގޮތަކީވްެސ ެ ކޮންމ އެއިން ެ ފަހ .ެ ދިއުމެވ ް ދުރަށ

.ެ ކަންކަމެވ ާ ެ. އީމާންކަން ނަފީކުރ ކަންކަމެވ ާ ނަފީކުރ

ިޞފަފުޅުތަކުގެ  ނަންފުޅުތަކާއި ެ هللاގ .ެ ދަންނައެވ  

ް ިޞފަފުޅެއ ނުވަތަ ް ނަންފުޅެއ އެގިގެންނުވާ  ް ތިމާއަށ ތެރެއިން

ް ނުވަތަ އިެޞފަފުޅެއ ް އެނަންފުޅެއ ް އިވުމުނ ު މީހަކު ކިޔާއަޑ ް އެހެނ

ހެދުމީ ު ދެކޮޅ ް އިންކާރުކޮށ ާ އެކަމ ނޭނގޭތީ ް ތިމާއަށ

ެ މައްކާގ .ެ ވައްތަރެކެވ ެ މަގުފުރެދުމުގ .ެ މޮޔަކަމެކެވ ު ވަރަށްބޮޑ

ަ ުޞލްޙ ެ حديبيةގ .ެ އެހެންނެވ ވީހަމަ ޤުރައިުޝންނަށްވްެސ

ް ިލޔަނ ު ނަންފުޅ ެ J، الّرحٰمنގ اهللا رسول ު ދުވަހ ނާމިާލއުއްވި

އެންގެވީމާ)  ް اهللا الرحٰمن الرحيم ިލޔަނ (بسم އެބަހީ ާ އެންގެވީމ

ް "އަހުރެމެނ ދެންނެވީ ް އަދި އެމީހުނ .ެ ކުރީއެވ އިންކާރު ާ އެކަމ

މުނަާސބާގައި ެ އެކަމުގ .ެ މިއެވ ".ެ الرحٰمنނުދަންނަަމުއެވ
.ެ ވިއެވ ކަމުގައި ބާވައިލެއްވުނު ް އާޔަތ އިްސވެދިޔަ

މީހަކަށްވްެސ  ެ ކޮންމ ހުރީތީ ް މިކަންތައްތައ ް މިހެނ  

ނުވަތަ ް އިްސމުފުޅެއ ާ އެނގިގެންނުވ ް ތިމާއަށ ވެގެންވަނީ ވާޖިބު

ް ރަނގަޅަށ އިންކާރުނުކޮށް  ް އެއަށ އިވިއްޖެއްޔާ ިޞފަފުޅެއް 

.ެ ކުރުމެވ ު ތަޙްޤީޤ

އިޙިްތރާމްކުރުން: އިްސމުފުޅުތަކަށް هللاގެ (52)

އަދި  ބަހުގައިވްެސ އަދި ޢަމަލުގައިވްެސ،  ެ ތިމާގ  

ަޝރީކުވެދާފަދަ ް تعالىއަށ اهللا ިނޔަތާއި ޤްަޞދުގައިވްެސ ެ ތިމާގ

ެ ތަޢާލާގ هللا .ެ ވާޖިބުވެގެންވެއެވ ް ދުރުވެގަތުނ ް އެންމެހައިކަންކަމުނ

ް ގޮތަކަށ ކަހަލަ ާ އެއްފަދަވ ިޞފަފުޅަކާއި ނުވަތަ އިްސމުފުޅަކާއި

ެ ތައުޙީދުގ އެއީ .ެ ނޫނެވ ް ހުއްދަވެގެންވާކަމެއ ކިއުމީވްެސ ް ނަނ

ެ ވަދެވިދާނެކަމުގ ް ތެރެއަށ ެ ނުރައްކަލުގ ެ ަޝރީކުވުމުގ އެބައިގައި

ެ އެކަލާނގ ނުކިއުމީ ް ނަންނަނ ެ އެބާވަތުގ ެ އެހެންވ .ެ ބިރަށެވ

ާ ތެރެއިންވ ެ ކުރުމުގ ް ިޞފަފުޅުތަކަށް އިޙްތިރާމ އިްސމުފުޅުތަކާއި

.ެ ކަމެކެވ

މިާސލަކަށް:

ޤީާޟ) ެ (ޤީާޟންގ الُقَضاة قاضى

ރްަސގެފާނު، َشهنَشاه) ެ اْلُملوِك (ރްަސރްަސކަލުންގ َمِلُك
ވެރިޔާ) ެ (ވެރިންގ اْلُحَكَماِء حاِكُم

ބައްޕަ) ެ (ޙުކުމުގ اْلَحَكِم أبو
އަޅުތަކުންނަށް ކިއުން  ނަމަކީ އެއްވްެސ މިފަދަ މިފަދަ  

ް تعالىއަށ اهللا އެނަންނަމުގައި އެއީ .ެ ނޫނެވ ް ނަންނަމެއ ާ އެކީަށގެންވ

ެ ްދުރުވ ނަންނަމުނ އެފަދަ .ެ އެކުލެވިގެންވާތީއެވ މާނަ ިންސބަތްވާފަދަ

ް އިޙްތިރާމ ް ތަކަށ ު ިޞފަފުޅ އިްސމުފުޅުތަކާއި ެ تعالىގ اهللا ގަތުމީ
ނަންފުޅުތަކާއި ެ އެކަލާނގ އެއީ .ެ ކަންކަމެވ ާ ތެރެއިންވ ެ ކުރުމުގ

ާ ބާބުގެތެރެއިންވ ެ ކުރުމުގ އެއްކައުވަންތަ ިޞފަފުޅުތަކުގައި

ް ُشَريُحއަށ "ابو .ެ ރިވާވެެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ ُشَريُحގ أبو .ެ ކަމެކެވ

.ެ ވިއެެވ اْلَحَكُمކިޔާކަމުގައި أبو ް ނަމަކަށ ެ ކުނިްނއްޔަތުގ ކުރީގައި

ް ހަމަކަށަވަރުނ  .ެ ކުރެއްވިއެވ ޙަދީޘް  ް Jއޭނާއަށ نبى اهللا ެ ފަހ
.ެ هللاއަށެވ حكمވަނީ ކަމެއްގެ  ހުރިހާ .ެ هللاއެވ އެއީ اْلَحَكُم 
ް މީހުނ ެ ޤައުމުގ ެ އަހުރެންގ .ެ ދެންނެވިއެވ އެމީހާ ެ ދެންފަހ

ް ދެނ .ެ އާދެއެވ ް ގާތަށ ެ އަހުރެންގ ދެބްަސވެއްޖެއްޔާއި ކަމަކާއިމެދު

ް حكمއަށ ެ އ ް ދެނ .ެ حكمކުރަމެވ ް އަހުރެނ މެދުގައި ެ އެމީހުންގ

J ޙަދީޘް  اهللا رسول ް ދެނ .ެ ޤަބޫލުވެދެއެވ ރުހި ދެފަރާތްވްެސ

ދަރިން ެ ކަލޭގ ެ ފަހ ރަނގަޅުކަމާއެވެ! ެ ތިޔަކަންތަކުގ .ެ ކުރެއްވިއެވ

مسلمއާއި ُشَريُحއާއި .ެ އާދޭހެވ .ެ ދެންނެވިއެވ އެމީހާ .ެ ތިބޭހެއްޔެވ

ެ އެންމ ް އެތަނުނ .ެ ކުރެއްވިއެވ ް ޙަދީޘ .ެ މިކުދިންވެއެވ عبداهللاއާއި
.ެ ُشَريُحއެވ އެއީ .ެ ދެންނެވިއެވ ކޮންކުއްޖެއްހެއްޔެވެ؟ އެމީހާ ބޮޑީ

.ެ މިއެވ .ެ أبوُشَريُحއެވ ކަލެއަކީ އެހެންވިއްޔާ .ެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ

"(.ެ ބައްޕައެވ ެ ُشَريُحގ (އެބަހީ

ނަންކިއުމުގައިވްެސ  އެގޭގޮތުގައި އޮޅުމެއްނެތި ް މިޙަދީޘުނ  

ް ފަރާތަކަށ އެއްވްެސ ް އެހެނ ް ލަފްޒެއ ާ ިންސބަތްވެގެންވ ް هللاއަށ

ާ ޚާއަްޞވެގެންވ ް هللاއަށ އެއީ .ެ ނޫނެވ ް ރަނގަޅެއ ް ިންސބަތްކުރުނ

އެއްވްެސ ް ބައިވެރިކަމެއ ކުޑަަވްެސ ކަންކަމުގައި ޙައްޤުތަކާއި

ެ ފަރާތަކަށް އޮތް ކަމުގައި މީހަކަށް ލަފާ ކުރެވިދާނެކަމުގ ް އެހެނ

ނަފީ  توحيد  ކުރުމީ ް ކަންތައ ލަފާވާގޮތަށް  އެހެން  .ެ ބިރަށެވ

.ެ ކުރާކަމެކެވ

މަޚްލޫޤުންނަށް  ު ިޞފަފުޅ ާ ވެގެންވ ޚާއަްޞ ް هللاއަށ ެ ފަހ  

ާ ނުބައިވެގެންވ އަދި ާ ބޮޑ އަދި ހުތުރު ް ވަރަށ ިންސބަތްކުރުމީ

ް ިންސބަތ މީހުންނަށް  ލަޤަބު ިޞފަޔާއި އެފަދަ  .ެ ކަމެކެވ
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ކުރެއްވި ް Jޙަދީޘ اهللا رسول ް ރުހިވަޑައިނުގެނ މެދު ާ ކުރުމ

حضرةގައި ެ تعالىގ "هللا މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ ބްަސފުޅުގައި

َمِلُك ކިޔާމީހަކީ ް ނަމެއ ް ދަށ ެ އެންމ ާ ނުބައިވެގެންވ ެ އެންމ

ް އެއ (ޙަޤީޤީ) َمِلُك މެނުވީ هللا .ެ ކިޔާމީހެކެވ ް األْمالك މިހެނ
".ެ ނުވެއެވ

.ެ ެރްަސގެފާނެވ ރްަސރްަސކަލުންގ األْمالكއަކީ َمِلُك ެ ފަހ  

.ެ هللاއަށެވ ހަމައެކިަނ ޙަޤީޤަތުގައި ވެގެންވަނީ ު ޙައްޤ ް އެނަނ

ނުހުންނާނެކަމުގައި ު ރްަސކަލަކ ވަރިޔަކު، އެއްވްެސ ް އެހެނ ޙަޤީޤީ

މަޚްލޫޤަކަށް  ް އެފަދަނަމެއ .ެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ  J اهللا رسول
ތައުޙީދު، ކަމަކީ ެ ކޮންމ އެފަދަ އަދި .ެ ދޮގެކެވ ު ބޮޑ ކިޔުމަކީ

هوالولى ެ. اهللا ކުރާކަންކަމެވ ނަފީ ް ފުރިހަމަކަނ ެ توحيدގ ަ ނުވަތ

ކާފިރުކަމެވެ. ިންސބަތްކުރުމީ ފަރާތަކަށް اهللاގެ نعمة އެހެން (53)
ޢަމަލުންވްެސ ބަހާއި ވާޖިބުވެގެންވަނީ ް ތަކުންގެމައްޗަށ ު ޚަލްޤ

توحيد  .ެ ކުރުމެވ ް ިންސބަތ ް އެކަލާނގެއަށ ް ިނޢްމަތްތައ ެ هللاގ

ެ އެމީހެއްގ ެ ފަހ .ެ އޭރުންނެވ ަޞއްޙަވާނީ ް އީމާންކަނ ެ ފުރިހަމަވ

ް ފަރާތަކަށ ް އެހެނ ް އިންކާރުކޮށ ް ިނޢްމަތަކަށ ެ هللاގ ް ދުލުނ ހިތާއި

ކަމުގައި ު އިްސލާމަކ ފުރިހަމަ މީހާ ިންސބަތްކޮށްފި ް އިެނޢްމަތ

.ެ ނުވެއެވ

هللاގެ  ިނޢްމަތަކީ އެންމެހައި ު މީހަކ ހަމައެފަދައިން

ބައެއްފަހަރު ު އިޤްރާރުކުރުމާއެކ ް ހިތުނ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާ ް حضرةނ
ަ ކުރާނަމ ް ިންސބަތ ް ފަރާތަކަށ ް އެހެނ ް އިެނޢުމަތ ް ދުލުނ ެ އޭނާގ

ް މަަސއްކަތުނ ތިމާގެ  ނަފަްސށާއި އަމިއްލަ ތިމާގެ  ނުވަތަ

ެ އޭނާގ ނުވިޔްަސ ކާފަރު ީސދާ ކުރާނަމަ ް ިންސބަތ ް ކަމަށ

އެފަދަ .ެ ފާފަވެރިވާނެއެވ ގެއިްލ ް ފުރިހަމަކަނ ެ توحيدގ ް ކިބައިނ
هللا ް ިނޢްމަތެއ އެންމެހައި އަދި ެ ތައުބާވ ް އެބަހުނ މީހާވްެސ

މުދަލަކީ އެންމެހައި އެހެނީ .ެ ވާޖިބުވާނެއެވ ް ިންސބަތްކުރުނ ް އަށ

ް ޢަދުލުވަންތަކަނ އެކަލާނގެ   .ެ މުދަލެވ ގެ  هللا ޙަޤީޤަތުގައި

އެކިފަރާތާއި ް މަތީން އިެނޢުމަތްތައް އެކިވަރަށ ެ ގޮތެއްގ ާ ިނޔާކުރ

.ެ ވެރިކުރައްވަނީއެވ ާ ޚަލީފ ޙަވާލުކުރައްވައި ެ އެކަލާނގ

އިެނޢުމަތް  ް އިންކާރުކޮށ ް ިނޢުމަތަށ ެ އެކަލާނގ ެ ދެންފަހ  

هللا މެދު މީހުންނާއި ާ ިންސބަތްކުރ ް ފަރާތަކަށ ް އެހެނ

َوَأْكَثُرُهُم  ُينِكُروَنَها ٱِهللا ُثمَّ ِنْعَمَة ﴿َيْعِرُفوَن .ެ ވެއެވ ވަޙީކުރައްވާފައި

ް ިނޢުމަތްތައ ެ "އެމީހުން هللاގ މާނައީ: (٧٣ (النحل: ٱْلَكاِفُروَن﴾
ެ އޭގ އަދި .ެ ކުރަނީއެވ އިެނޢުމަތްތަކަށް އިންކާރު ް ދެނ .ެ ދަނެއެވ

.ެ މިއެވ ".ެ ކާފިރުންނެވ ގިނަމީހުންނަކީ

އެކި  ް ބޭކަލުނ ކުރެއްވި ތަފީްސރު ެ މިބްަސފުޅުގ  

ތެރެއިން: ެ އޭގ .ެ ވެއެވ ކުރައްވާފައި ތަފީްސރު ް ޢިބާރާތުނ

َعْن َوَرْثُته َمالى މާނައަކީ: َهذا ެ އޭގ .ެ مجاهد ވިދާޅުވިއެވ •

 .ެ މުދަލެވ ެ އަހުރެންގ "މިއީ މާނައީ: ެ އޭގ .ެ ބުނުމެވ ް آَباِئى މިހެނ
".ެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުންނެވ ެ އަހުރެންގ އަހުރެން ވާރުތަކުރީ ާ އެމުދ

ް ިންސބަތ ް އެހެން ފަރާތަކަށ ް ިނޢްމަތ ެ މިޢިބާރާތަކީ هللاގ .ެ މިއެވ

ެ توحيدގ ބުނުމީ އެފަދައިން .ެ ޢިބާރާތެވ ް އެއ ޭ ބުނެވ ް ކުރުމަށ

.ެ ނުވާނެއެވ ް ބުނާކަށ ް އެހެނ .ެ ކަމެކެވ ެ ގެއްލޭނ ް ފުރިހަަމަކަނ

َفاَعِة ِبشََ َهَذا .ެ ބުނޫއެވ ް ކާފިރުނ .ެ ވިދާޅުވިއެވ قُتْيَبة ابن •

އިލާހުންތަކުގެ  ެ އަހުރެމެންގ ް ކަނޑައެޅިގެނ "މިއީ آِلَهِتَنا ޔަޢުނީ
.ެ މިއެވ ".ެ އެއްޗެކެވ ިލބުނު ް ަޝފާޢަތުނ

.ެ ނުވާނެއެވ ް ބުނާކަށ ް އެހެނ .ެ ޢިބާރާތެކެވ ެ ިޝރުކުގ މިއީވްެސ

.ެ ބުނުމެވ ް މިހެނ އެއީ .ެ ވިދާޅުވިއެވ عبداهللا بن عون
މީހަާނެތް  މާނައީ: "މިވިެނ އެވިެނ ެ َكَذا އެބަހުގ َيُكْن َلْم ُفَالٌن َلْوَال
.ެ ޢިބާރާތެކެވ ެ ިޝރުކުގ މިއީވްެސ ".ެ ނުވީހެވ ް އެހެނ ް އެކަނ ނަމަ

ނެތްނަމަ ދެންއެވިެނ މީހާ ު هللاގެ ރަޙްމަތްފުޅަށްފަހ ބުނާންވާނީ

.ެ މިއެވ .ެ ނުވީހެވ ް އެހެނ ް އެކަނ

ެ އޭގ .ެ ވިދާޅުވިއެވ ް ބޭކަލުނ ދަންނަ ް ބައެއ ެ َسلُفގ •

.ެ ޢިބާރާތެވ މިފަދަ ޭ އުޅ ެ މީހުންބުނ ް ބައެއ މުރާދަކީ

މިނޫންވްެސ  އަދި .ެ މިއެވ َحاِزًقا  ُح َواْلَمالَّ َطيَِّبًة الرِّْيُح َكاَنت
ވެފައި ު "ވައިރަނގަޅ މާނައީ: ެ އެޢިބާރާތުގ .ެ ޢިބާރާތެވ މިފަދަ

ެ މިފަދަ ކޮންމ .ެ މިއެވ ".ެ ކުޅަދާނަކަމެވ ެ މީހުންގ ދިޯނދުއްވަން ތިބި

ބުނަންވާނީ ް ޚިލާފަށ މިއާއި .ެ ޢިބާރާތެވ ެ ިޝރުކުގ ޢިބާރާތަކީ

މީހުންގެވްެސ ވައިރަނގަޅުވެފައި ް ދެނ ު ރަޙްމަތްފުޅަށްފަހ ެ "هللاގ

.ެ މިއެވ ".ެ ކުޅަދާނަކަމުންނެވ

ް ފުރިހަމަކަނ ެ توحيدގ ޢިބާރާތަކީ ެ ކޮންމ ފަދަ އިްސވެދިޔަ ެ ފަހ

ބޮޑުމިންވަރަކުން  ާ ނަފީވަމުންދ توحيد  .ެ ޢިބާރާތެކެވ ާ ނަފީކުރ

އެފަދ ާ އެހެންވީމ .ެ ދާނެއެވ ް ވަދެވެމުނ ް ދޮރުނ ެ ިޝރުކުގ

.ެ ވެއެވ ް އެދެވިގެނ ް ދިއުނ ް ކުރިޔަށ ް ވިްސނައިގެނ ް ކަންކަމަށ

                        (ނިުނމޭ)
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(11) cnuruk wtcnwvuawkcaea Q

ިންސބަތްކުރުމީވްެސ ިތމާއަށް ިނޢްމަތް هللاގެ (54)

ކާފަރުވުމެވެ.

ތިމާގެ  ހެވަކީ ކޮންމެ ިނޢްމަތަކާއި ިލބިފައިވާ ް ތިމާއަށ  

ް ތިމާއަށ ް ބުއްދިވެރިކަމުނ ވިްސނުންތެރިކަމާއި މަަސއްކަތުންނާއި

އިެނޢްމަތްތަކާއި ނުވަތަ  ހީކުރުމީ، ކަމުގައި ތަކެތި  ިލބިފައިވާ

ތަކެތި ދެއްވާފައިވާ هللا ވާތީ ު ޙައްޤ ް އެކަންކަމަށ ތިމާ ހެވަކީ

އަދި  ް ިނޢްމަތައ .ެ ކަމެކެވ ާ توحيد ނަފީކުރ ލަފާކުރުމީ ކަމުގައި

ް ތިމާއަށ މުއުމިނަކީ، ޙަޤީޤީ .ެ ކާފަރުވުމެކެވ ް ދެއްވިފަރާތަށ ް ިނޢްމަތ

ތަކެތި ދެއްވި هللا ހެވަކީ ިނޢްމަތްތަކާއި އެންމެހައި ިލބިފައިވާ

ް ތަޢްރީފުކޮށ ޘަނާއާއި ް އަށ هللا އެކަމަށް ެ އިޢްތިރާފުވ ކަމުގައި

فضل  ެ އެކަލާނގ އިެނޢްމަތްތައް  އަދި  .ެ މީހާއެވ ުޝކުރުކުރާ 

.ެ ކުރާމީހާއެވ ް ިންސބަތ ް ވަންތަކަމަށ އިޙާްސން ވަންތަކަމާއި

ް އަށ هللا ހަމައެކިަނ ޙައްޤު ވެގެންވަނީ ތަކެތި އެންމެހައި އަދި

ް އަޅެއްކަމަށ هللاގެ  މާނައެއްގައި ހުރިހާ އަދި ތިމާއީ ކަމަށާއި

ެ ޘާބިތުވ ތައުޙީދު އީމާންކަމާއި .ެ މީހާއެވ ާ އިޤްރާރުވ ެ އިޢްތިރާފްވ

ޚިލާފުވުމަކީ ކުރިގޮތާއި މިބަޔާން   .ެ އޭރުންނެވ ތަޙްޤީޤުވާނީ

.ެ ބޮޑުވުމެވ ނަފަްސށް އަމިއްލަ ެ ތިމާގ .ެ ކާފަރުވުމެވ ް ިނޢްމަތަށ

ރަޙްމަތާއި  ެ هللاގ ނަފަްސށް އަމިއްލަ ެ ތިމާގ ެ ފަހ  

هللا ވަހީކުރައްވާފައި މެދު ިންސބަތް ކުރާމީހުންނާއި ް ިނޢްމަތ

.ެ ވެއެވ

َذا ـٰ َه لََيُقوَلنَّ ْتُه َمسَّ َضرَّآَء َبْعِد ِمن مِّنَّا َرْحَمًة َأَذْقَناُه ﴿َولَِئْن  

މާނައީ:  ާ އެކުލެވިގެންވ ٥٠) މިބްަސފުޅުގައި (فصلت: ِلي...﴾
ު މީުޞބާތަކަށްފަހ ބޮޑު އިނާްސނާއަށް ޖެހުނު ޔަޢުނީ ް ”އޭނާއަށ

ް އޭނާއަށ ަ ރަހ ެ ރަޙްމަތެއްގ حضرةން ެ ރްަސކަލާނގ ް ތިމަނ

ފޭަސހަކަށިްލބި، ު އުދަގުލަކަށްފަހ އެބަހީ ދައްކަވައިފިއްޔާ،

ކޮށްފައި ހުވައި ިލބިއްޖެއްޔާވްެސ ް ތިޔާގިކަނ ު ތަދުމަޑުކަމަށްފަހ

ް މަަސއްކަތުނ ެ އަހުރެންގ މިއީ ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ބުނާނެއެވ އޭނާ

ނުވަތަ .ެ އަހުރެންނެވ ބޮޑީ ް ޙައްޤުކަނ ް އެތަކެއްޗަށ .ެ ހޯދިތަކެއްޗެވ

هللا ކަމުގައި ު ޙައްޤ ް އެމުދަލަށ ް އަހުރެނ ބުނަނީ ް ބައެއްމީހުނ

ު ބަޔަކ ް އަނެއ އަދި .ެ ކަމުގައެވ ާ މުދ ދެއްވި ދެނެވޮޑިގެންވާތީ

ތަކެތި ދެއްވި ް އިއްޒަތްތެރިކަމުނ މާތްކަމާއި ެ އަހުރެންގ ބުނާނީ

.ެ މިއެވ “.ެ ކަމުގައެވ

 .ެ ޢިބާރާތެކެވ ކޮންމެވްެސ މިފަދަ މިނޫންވްެސ އަދި  

ް ިންސބަތްކުރާކަށ އަށް  هللا ް އިެނޢްމަތ ގޮތަކުން  އެއްވްެސ

ް ބޮޑުކަމުނ ބޯ ެމޮޅުކަމާއި ބުނެވޭނީ ތިމާގ ހައްތާވްެސ .ެ ނޭނގޭނެއެވ

ް ފަރާތުނ ެ މައިންބަފައިންގ ެ ތިމާގ ނުވަތަ .ެ މުދާކަމުގައެވ ޙިާޞލުވީ

.ެ މުދާކަމުގައެވ ިލބުނު ް ވާރުތަވެގެނ

 .ެ ޢިބާރާތެކެވ ެ ކޮންމެ ޢިބާރާތަކީ ކުފުރުގ ެ އެބާވަތުގ ެ ފަހ  

ް ިނޢްމަތ ބުނަންވާނީ .ެ ނުވާނެއެވ ް ކިޔާކަނ ް ދުލުނ ް ޢިބާރާތ އެފަދަ

ެ ޘާބިތުވ ތައުޙީދު .ެ ގޮތަށެވ ާ ިންސބަތްވ ް ިނޢްމަތ ް ފަރާތަށ ދެއްވި

.ެ އޭރުންނެވ ަޞއްޙަވާނީ ް އަށ ފުރިހަމަ ް އީމާންކަނ

ެ البخارى އާއި صحيح مسلم ގައި أبوهريرةގ صحيح  

رسول .ެ މާނައިގައި ވެއެވ ެ ޙަދީޘެއްގ ދިގު ާ އަރިހުން ރިވާވެގެންވ

ތެރެއިން ެ މީހުންގ ެ اسرائيلގ ”بىن .ެ ކުރެއްވިއެވ ް ހަދީޘ J اهللا
މީހަކާއި ފަތްވެރިފައިވާ ް ބޮލުނ މީހަކާއި ޖެހިފައިވާ ބަރްޮސބިަލ

 .ެ ކުރެއްވިއެވ إمتحان  تعاىل اهللا ް ތިންމީހުނ މީހަކާއި ކަނު އަދި

.ެ ފޮނުއްވިއެވ ު ބޭކަލަކ ް މަލާއިކަތ ް ގާތަށ ެ އެތިންމީހުންގ

ޖެހިފައިވާ ބަރްޮސބިަލ ވަޑައިގެންނެވީ ފުރަތަމަ ު އެބޭކަލަކ (1)

.ެ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވ ބޭނުމީ ކަލޭ .ެ ވިދާޅުވިއެވ އަދި .ެ ގާތަށެވ ެ މީހާގ

ު ރަނގަޅ ކުލަޔާއި ރީތި އެދެނީ އަހުރެން  .ެ ދެންނެވިއެވ އެމީހާ

ާ ކުރ ނަފްރަތު އަދި ފޫހިވާ ެ އަހުރެންދެކ ް މީްސތަކުނ .ެ ހަމެކެވ

ު އަތްޕުޅ ާ ގައިގ އެމީހާގެ  އެމަލާއިކަތާ ް ެ. ދެނ ނެތުމެވ ަ މިިސފ

ެ ގައިގ ފިލައި އެހުރި ބިަލ ާ ގައިގ ެ ލެއްވުމުން އެމީހާގ ފިރުމައި

.ެ ވިދާޅުވިއެވ ު އެބޭކަލަކ އަދި .ެ ރީތިވެއްޖެއެވ ް ހަނ ެ ނަލަވ ކުލަ

.ެ ދެންނެވިއެވ އެމީހާ .ެ މުދަލެއް ހެއްޔެވ ކޮންކަހަލަ ބޭނުމީ ކަލޭ

ް އޭނާއަށ ު އެބޭކަލަކ ް ދެނ .ެ ގެންގުޅޭށެވ ޖަމަލު އެދެނީ ް އަހުރެނ

على إبراهيم أبوبكر
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ާ ދުޢ ް ބަރަކާތްލެއްވުމަށ އޭގައި .ެ ދެއްވިއެވ ް ޖަމަލެއ މާބަނޑު

.ެ ކުރެއްވިއެވ

ފަތްވެރިފައިވާ ް ބޮލުނ ވަޑައިގެންނެވީ އެމަލާއިކަތާ ް ދެނ (2)

.ެ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވ ބޭނުމީ ކަލޭ .ެ ވިދާޅުވިއެވ އަދި .ެ ގާތަށެވ ެ މީހާގ

.ެ އިްސތިަށގަނޑެކެވ ރިވެތި ބޭނުމީ ް އަހުރެނ .ެ ދެންނެވިއެވ އެމީހާ

ކިބައިން ެ އަހުރެންގ ަ މިިސފ ފޫހިވާ ެ ދެކ ް އަހުރެނ ް މީްސތަކުނ

ފިރުމައި އަތްޕުޅު  ާ ގައިގ އެމީހާގެ  އެބޭކަލަކު  ް ދެނ  .ެ ދިއުމެވ

ް އިްސތިަށގަނޑެއ ރިވެތި ފިލައި އެބިަލ ެ އޭނާގ ް ލެއްވުމުނ

ބޭނުމީ ކަލޭ .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެމަލާއިކަތާ އަދި .ެ ލެވިއްޖެއެވ

އެދެނީ ް އަހުރެނ .ެ ދެންނެވިއެވ އެމީހާ .ެ މުދަލެއްހެއްޔެވ ކޮންކަހަލަ

ް ގެރިއެއ މާބަނޑު އޭނާއަށް  ު އެބޭކަލަކ ް ދެނ  .ެ ގެރިގެންގުޅޭށެވ

.ެ ދުޢާކުރެއްވިއެވ ް ލެއްވުމަށ ް ބަރަކާތ އޭގައި އަދި .ެ ދެއްވިއެވ

ެ މީހާގ ލޯއަނދިރި ވަޑައިގެންނވީ އެމަލާއިކަތާ ް ދެނ (3)

.ެ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވ އެދެނީ ކަލޭ .ެ ވިދާޅުވިއެވ އަދި .ެ ގާތަށެވ

ލޯ  ެ اهللا تعاىل އަހަރެންގ އެދެނީ ް އަހުރެނ .ެ ދެންނެވިއެވ އެމީހާ

ު އަތްޕުޅ ު އެބޭކަލަކ ް ދެނ .ެ ކޮށްދެއްވުމަށެވ ރައްދު ް އަހުރެންނަށ

 .ެ ދެއްވައިފިއެވ ް އޭނާއަށ ލޯ ެ اهللا تعاىل އޭނާގ ް ފިރުމައިލެއްވުމުނ
ކަލޭބޭނުމީ .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެމަލާއިކަތާ އަދި .ެ އިަލވެއްޖެއެވ ް ލޮލަށ

ް އަހުރެނ .ެ ދެންނެވިއެވ އެމީހާ .ެ ހެއްޔެވ ް މުދަލެއ ކޮންކަހަލަ

މާބަނޑު ް އޭނާއަށ ު އެބޭކަލަކ ް ދެނ .ެ ގެންގުޅޭށެވ ބަކަރި އެދެނީ

ް ބަކަރާތްލެއްވުމަށ އޭގައި ް އެމީހާއަށ އަދި .ެ ދެއްވިއެވ ް ބަކަރިއެއ

ެ މީހާގ ް އަނެއ ވިހައި ޖަމަލު ެ މީހާގ ކުރީ ެ ދެންފަހ .ެ ކުރެއްވިއެވ ާ ދުޢ

އެމީހާ ް ކޮންމެ މީހަކަށ ވިހައި ބަކަރި ެ އަދި މިމީހާގ ވިހައި ގެރި

ް ދެނ .ެ ފުރޭވަރުވެއްޖެއެވ ް ތަކެތީން ވާދީ އެއ ެ ވައްތަރުގ އަތުގައިވާ

ޖެހުނު ބަރްޮސބިަލ (ދުވްަސކޮޅެއްފަހުން) ާ މަލާއިކަތ އެއްކަލަ

.ެ ވަޑައިގެންފިއެވ ކުރީހުރި ބިަލ ިސފައިގާ  އޭނާ  ް ގާތަށ ެ މީހާގ

.ެ ވެރިޔަކީމެވ ދަތުރު މީްސކީނު އަހުރެންނަކީ .ެ ވިދާޅުވިއެވ އަދި

އަށްފަހު  تعاىل  اهللا  .ެ އައީއެވ ް ގޮތެއްނެތިގެނ ެ ކުރެވޭނ ދަތުރު

ެ ކުރެވޭނ ދަތުރު ނުވިއްޔާ ް އެހީއެއ ް އަހުރެންނަށ ދެންކަލޭ

ެ هللاގ ދެއްވި ކުލަ ރިވެތި ހަމާއި ރިވެތި ް ކަލެއަށ .ެ ގޮތެއްނެތެވ

.ެ ޖަމަލެއްދީބަލާށެވ އެންމެ  ް ރްަސކަންފުޅަށްޓަކައި އަހުރެންނަށ

ު ޙައްޤ ވަރަށްގިނަ އަދާކުރަންވެފައިވާ ް އަހުރެނ .ެ ދެންނެވިއެވ އެމީހާ

.ެ ވިދާޅުވިއެވ އެމަލާއިކަތާ .ެ ވާކަށްނެތެވ ް ތިޔަހެނ .ެ އެބަހުއްޓެވ

.ެ ކަލޭ ދަންނަމެވ ކުރީންވްެސ ް އަހުރެނ އަހުރެންނަށް ހީވާގޮތުގައި

اهللا تعاىل  ފަޤީރެއްނޫންހެއްޔެވެ؟ ޖެހިފައިވި ބަރްޮސބިަލ ކަލެއަކީ

ް ކަލެއަށ ެ އެކަލާނގ އަދި ފިއްލަވައި ް އެކަނ ކިބައިން ެ ކަލޭގ

.ެ ދެންނެވިއެވ އެމީހާ ނޫންހެއްޔެވެ؟ ދެއްވީ ް މުއަްސނދިކަނ

ެ ކާބަފައިންގ ެ އަހުރެންގ މުދަލަކީ މި .ެ ނޫނެވ ް އެހެންނަކުނ

.ެ ވިދާވިއެވ ާ މަލާއކަތ ެ އ ް ދެނ .ެ މުދަލެކެވ ވާރުތަވީ ް ފަރާތުނ

ް ހުރިގޮތަށ ް ކަލޭކުރީނ ކަމުގައިވާނަމަ ް ދޮގެއ ބުނަނީ ތިޔަ ކަލޭ

ވަޑައިގެންނެވީ މަލާއިކަތާ ެ ދެން އ .ެ ކުރައްވިާށއެވ ބަދަލު هللا

ގާތުގައިވްެސ ެ އެމީހާގ އަދި .ެ ގާތަށެވ ެ ފަތްވެރުނުމީހާގ ް ބޮލުނ

އަދި .ެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވ ް ގޮތަށ ު ވިދާޅ ގާތުގައި ެ މީހާގ ފުރަތަމަ

.ެ ގޮތަށެވ ޖަވާބުދިން ހަމަކުރީމީހާވްެސ ދިނީވްެސ ޖަވާބު އެމީހާ

މަލާއިކަތާ ެ އ އަދި (.ެ ނުވިއެވ ް އެއްބަހެއ ް ދޭކަށ ް (އެއްޗެއ

ކަލޭކުރީ ދޮގެއްކަމުގައި ވަންޏާއި ކަލޭ ތިޔަބުނަނީ .ެ ވިދާޅުވިއެވ

އެމަލާއިކަތާ ް ދެނ .ެ ބަދަލުކުރައްވިާށއެވ ކަލޭ هللا ހުރިގޮތަށް

.ެ ގާތަށެވ ެ ހުރިމީހާގ ް އަނދިރިކޮށ ލޯ ކުރީގައި ވަޑައިގެންނެވީ

.ެ ވެރިއެކެވ ު ދަތުރ މިްސކީނު އަހުރެނންނަކީ .ެ ވިދާޅުވިއެވ އަދި

ް ރަޙްމަތްފުޅަށ ެ هللاގ .ެ އައީއެވ ް ނެތިގެނ ް ކުރެވޭނެގޮތެއ ދަތުރު

ް އަހުރެންނަށ ނުވިއްޔާ ް އެހީއެއ ް އަހުރެންނަށ ކަލޭ ް ދެނ ު ފަހ

ދެއްވި ް އިަލކަނ ެ ލޮލުގ ް ކަލެއަށ .ެ ނެތެވ ް ގޮތެއ ެ ކުރެވޭނ ދަތުރު

ް އަހުރެންނަށ ް ބަކަރިއެއ ެ އެންމ ރްަސކަންފުޅަށްޓަކައި ެ ކަލާނގ

ެ ފަހ .ެ ދަތުރުކުރެވިދާނެއެވ ް އަހުރެންނަށ ް އޭރުނ .ެ ދީބަލާށެވ

.ެ މީހެކެވ ލޯއަނދިރި ކުރިން  އަހުރެންނަކީ  .ެ ދެންނެވިއެވ އެމީހާ

 .ެ ދެއްވައިފިއެވ ް އިަލކަނ ެ ލޮލުގ ް اهللا تعاىل އަހުރެންނަށ ު އެއަށްފަހ
ް ބަހައްޓަނ  .ެ ގެންދާށެވ ް ބޭނުންވަރަކަށ ް އެއްޗެއ ބޭނުން  ކަލޭ

ގެންދިޔަ މަގުގައި ކަލޭ ެ هللاގ މިއަދު .ެ ބޭނުންއެއްޗެއް ބަހައްޓާށެވ

ް ދެނ .ެ ނުޖައާްސނަމެވ ދުވަހަކުވްެސ ް ކަލެއަށ ޫ އުދަގ ެ އެއްޗެއްގ

.ެ ހިފަހައްޓާށެވ ކަލޭ ާ ކަލޭގެމުދ .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެމަލާއިކަތާ

هللا ް ހަމަކަށަވަރުނ (.ެ ނުއުޅެމެވ ް ބޭނުންވެގެނ ާ މުދ ް (އަހުރެނ

ް ކަލެއަށ ެ އެކަލާނގ އަދި  .ެ ކުރެއްވީއެވ އިމްތިޙާން  ް ކަލޭމެނ

ެ ކޯފާވ ް މައްޗަށ ެ ދެއެކުވެރިންގ ް އަނެއ ެ ކަލޭގ ރުއަްސވައި

.ެ މިއެވ “.ެ ވޮޑިގަތީއެވ

ް ިނޢްމަތ ެ هللاގ ހާމަވަނީ އޮޅުމެއްނެތި ވާހަކައިން މިޢިބްރަތްތެރި

.ެ ނަތީޖާއެވ ެ ކުރުމުގ ް ިންސބަތ ް ފަރާތަކަށ ް އެހެނ ނުވަތަ ް ތިމާއަށ

ެ އާޔަތުގ ިލޔެވުނު މިބާބުގައި .ެ ކޯފާވެވޮޑިގަތުމެވ ެ އެކަލާނގ އެއީ

.ެ ާސފުވެއެވ މިވާހަކައިން ް ރަނގަޅަށ ވަރަށްވްެސ ތަފީްސރު

(ނިުނމޭ) واهللا اعلم! 
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(12) cnuruk wtcnwvuawkcaea Q

ކޮށްފިއެވެ. އުދަގޫ هللاއަށް ބްަސބިުނމީހާ ު ހުތުރ ޒަމާނަށް (55)

ަ ދިމާވެއްޖެނަމ ް ހާދިާސއެއ ެ ޒަމާނުގ ް ގޮތަކަށ ޭ ހިތްހަމަނުޖެހ ތިމާ

ެ މީހުންގ ގިނަ ް ވަރަށ ހެދުމީ ކިޔައި އެއްޗެހި ހުތުރު ް ޒަމާނަށ

މޮޔަކަމާއި ހެދުމީ ކިޔައި އެއްޗެތި ހުތުރު ް ޒަމާނަށ ެ ފަހ .ެ ކަމެކެވ

ޖާހިލު މިބާވަތުގެ   .ެ فاسقކަމެވ ެ ތިމާމެންގ އަދި ޖާހިލުކަމާއި

ކުރާގޮތާއި  قصد  ް ތިމާމެނ ގޮތަކީ ެ މީހުންގ ނުބައި މޮޔަ

ކަމެއްދިމާވެއްޖެއްޔާއި ް ދާގޮތުނ ް އެނބުރެމުނ ް ޒަމާނ ް އިދިކޮޅަށ

 .ެ لعنة ދިނުމެވ އަދި .ެ ކިއުމެވ އެއްޗެތި ް އެވަގުތަކަށ ޒަމާނަށާއި

.ެ ކަމެކެވ ެ ޒަމާނުގ ޖާހިިލއްޔަ މިއީ

ް ކިޔައި لعنةދޭނ އެއްޗެތި ހުތުރު ް ޒަމާނަށ ް މިބާވަތުނ  

.ެ ނުބައިކަމުންނެވ މޮޔަކަމާއި ޖާހިލުކަމާއި ެ ތިމާމެންގ ދިމާވަނީ

ދީނަށް  .ެ ދެރަކަމެވ ާ ކިބައިގ ެ معلومات ތިމާމެންގ ެ އިްސލާމްދީނުގ

ެ ކަމެއްގ ޒަމާނަކީ އެއްވްެސ ެ. އެހެންނޫންނަމަ ކަމެވ ބީރަށްޓެހި

މީހަކަށްވްެސ ެ ކޮންމ ް ނޫންކަނ ް އެއްޗެއ ާ ިލބިގެންވ ް ބާރެއ

حكمةވަންތަ ަ ކީރިތިވަންތ ގަދަ ޒަމާނަކީ އެހެނީ .ެ އެނގެންވާނެއެވ

ާ ގެންދަވ ް އަނބުރުއްވަމުނ ކުރައްވައި ބަދަލު ާ ހިންގަވ هللا

ހުތުރު ް މުޫސމަށ ނުވަތަ ް ޒަމާނަށ حقيقةގައި .ެ އެއްޗެކެވ

އަދި .ެ އަށެވ هللا އެކިޔަނީ އެއްޗެތި ހުތުރު ް ކިޔާމީހުނ އެއްޗެތި

.ެ ކާފަރުވާނެކަމެކެވ ބުނުމީ ބްަސ ހުތުރު ް އަށ هللا

އިްސވެދިޔަ ޖާހިިލއްޔަ ޒަމާނުގައި ތިބިމީހުން އެމީހުންގެ   

ިންސބަތްކޮށްފައި ް ދިއުނ ެ ފަނާވ އަދި މަރުވުމާއި ދިރިތިބުމާއި

ް ޢިބާރާތެއްކަމަށ ް އެއ ބުނެއުޅުނު ް އެމީހުނ .ެ ޒަމާނަށެވ ވަނީ

.ެ ފަދައިންނެވ އަންނިަނވި އަންގަވާފައިވަނީ ގައި قرآن
ِإالَّ ُيْهِلُكَنآ َوَما َوَنْحَيا َنُموُت ْنَيا ٱلدُّ َحَياُتَنا ِإالَّ ِهَي  َما ﴿َوَقاُلوْا
(اجلاثية: َيُظنُّوَن﴾  ِإالَّ ُهْم ِإْن ِعْلٍم ِمْن ِبَذِلَك َلُهْم َوَما ْهُر ٱلدَّ

ޔަޢުނީ  ް ”އެމީހުނ މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ މިއާޔަތުގައި  (٢٤

ް ދިރިއުޅުންނޫނ ެ މިދިުނޔޭގ ެ އަހުރެމެންގ .ެ ބުނާނެއެވ ް ކާފަރުނ

ެ އަހުރެމެންގ حياةގައި ެ މިދިުނޔޭގ .ެ ނުވެއެވ ް ދިރިއުޅުމެއ ް އެހެނ

ް ޒަމާނ އަދި .ެ އުފެދެނީއެވ ު ބަޔަކ ް އަނެއ ެ މަރުވ ު އެއްބަޔަކ

ް އެމީހުނ އަދި .ެ ހަލާކު ކުރާކަމުގައި ނުވެއެވ ް އަހުރެމެނ މެނުވީ

.ެ ނުވެއެވ ް އެމީހުންނަކަށ ް އެނގުމެއ އެއްވްެސ ބުނުމުގައި ް އެހެނ

.ެ މިއެވ “.ެ ނުވެއެވ މެނުވީ ކަމުގައި ު ބަޔަކ ާ ހީކުރ ހަމައެކިަނ

البخارىގައި صحيح ް އަރިހުނ ެ dގ أبوهريرة   

”هللا  .ެ ކުރެއްވިއެވ ް ހަދީޘ  j اهللا  نّيب .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ

ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ ދަރިޔާ ެ އާދަމުގ .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ ތަޢާލާ

އެއްޗެތި ހުތުރު ް ޒަމާނަށ އޭނާ .ެ ކުރެއެވ ޫ އުނދަގ ް އަށ

ޒަމާނަކީ (އެބަހީ .ެ ޒަމާނެވ ރްަސކަލާނގެއީ ް ތިމަނ .ެ ކިޔަނީއެވ

ދުވާލު ރޭގަނޑާއި  (.ެ އެއްޗެކެވ ާ ހިންގަވ ތިމަންރްަސކަލާނގެ 

“.ެ ފުރޮޅުއްވަމުއެވ ކުރައްވައި ބަދަލު ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ

.ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ އަދި انس بن كعب dގ  

”ކަލޭމެން  .ެ ހަދީޘްކުރެއްވިއެވ  j رسول  ް ހަމަކަށަވަރުނ

ް ކަލޭމެނ ވަޔާމެދު ޭ އަދިޖެހ .ެ ނުކިޔާށެވ އެއްޗެތި ހުތުރު ް ވަޔަށ

.ެ ދުޢާކުރާށެވ އަންނިަނވި ދިމާވެއްޖެއްޔާ ް ނުޖެހޭގޮތެއ ހިތްހަމަ

ُأِمَرْت َوَخْيَرَما ِفْيَها َوَخْيَرَما الرِّْيَح َهِذِه َخْيِر ِمْن َنْسَأُلَك ِإنَّا "َاللُُّهمَّ
ِبِه" ُأِمَرْت َوَشرَِّما ِفْيَها َما َوَشرِّ الرِّْيَح َشرَِّهِذِه ِمْن َوَنُعْوُذِبَك ِبِه

هللاގެ  ކޮންމެކަމަކީވްެސ .ެ މްުސިލމުންނޭވ އެންމެހައި  

ތަކުރާރުވަމުންދާއިރު ާ ރޭދުވ .ެ ކަންކަމެވ ާ ހިނގ ް ދަށުނ ެ ބާރުގ

ެ ދުވްަސވަރުގ މިއީ ާ ދިމާވީމ ް އުނދަގުލެއ ކޮންމެވްެސ ް ތިމާމެނަށ

ނުވަތަ ް ޒަމާނަށ ނުވަތަ ް މުޫސމަށ ކިޔައި ޭ ކަމެކ ދިމާވި ް ގޮތުނ

މޮޔަކަމާއި ެ ިނހާޔަތުގ ހެދުމީ ކިޔައި އެއްޗެތި ް ދުވްަސވަރަށ

ެ توحيدގ އީމާންކަމާއި .ެ ޖާހިލުކަމެވ ކަމާއި ާ ދެއުޅިއެއްނުވ

ް ވަޔަށ ޭ ޖެހ .ެ ދަލީލެކެވ ެ ކުޑަކަމުގ ހިތުގައި ެ ތިމާމެންގ އަަސރު

على إبراهيم أبوبكر



122006 އޮކްޓޯބަރ • ދަރުމަ

ް ދުލުނ ެ ތިމާގ ނުރުހި ް އަތްވަށ ދޭ ް ވާރެއަށ ޭ ވެހ ނުވަތަ

އެތަކެތި ބަލާނަމަ ް ނަޒަރަކުނ ޙަޤީޤީ ބޭރުކުރުމަކީ ހުތުރުބްަސ

ް ނުރުހިގެނ ް ެ. هللاއަށ ބްަސބުނުމެވ ހުތުރު ފަރާތަށް  ހެއްދެވި

ް އަދި هللاއަށ ެ ނަފީވ ތައުޙީދު އެއީ .ެ ކިއުމެވ އެއްޗެތި ހުތުރު 

اْلَعاِفية َنْسَأُل اهللا .ެ ކާފަރުވުމެވ

 

ު (56) ނަމަކިއުމުގެ ބާބ

.ެ ދެގޮތެކެވ ހުރީ ނަމަކިއުމުގައި

ް އީމާންކަނ .ެ ނުރުއަްސވާގޮތެވ ދީނުގައި ގޮތަކީ: ފުރަތަމަ

މިޘާލަކީ ެ އޭގ .ެ ފާޅުވާގޮތެވ ް ިނކަމެތިކަނ ެ توحيدގ ދެރަކަމާއި

ދިމާވެއްޖެއްޔާ ް ކަމެއ ެ ދެރަވާާޒާތުގ އަދި ޭ ހިތްހަމަނުޖެހ ތިމާ

ް ގޮތެއ މިހާދެރަ .ެ މިހެންނުވީހެވ ނުހެދިނަމަ ް އެވިެނހެނ ް އަހުރެނ

ހަމީަސދާ މިއީ .ެ ބުނެހެދުމެވ ް ޢިބާރާތ މިފަދަ .ެ ދިމާނުވީހެވ

.ެ ވެއެވ ދެނުބައި އޭގައި .ެ ޢަމަލެކެވ ެ ަޝއިޠާނާގ

ހިތާމަކޮށް،  ކަންތަކާއިމެދު ވޭތުވެދިޔަ އެއްނުބަޔަކީ:  

ް އެކަމުނ ް ދެނ ު އެކަމަކ .ެ ދިނުމެވ ދޮރުހުޅުވައި ެ ދެރަވުމުގ ެ މޮޅިވ

.ެ އަންނާނެ ފައިދާއެއް ނެތެވ

ނުބައި  ް قدر އަށ هللا އަށާއި قضاء ދެވަނަ ނުބަޔަކީ:  

ު ފާޅ ބޭއަދަބު ކުޑަކުރެވި ް އިޙްތިރާމ ް އެފަރާތަށ ކުރެވި ް ހީތައ

އަދި ބޮޑްަސ ެ ކިތަންމ ކަމަކީވްެސ ެ ކޮންމ އެހެނީ .ެ ކުރެވޭކަމެވ

 .ެ ކަންކަމެވ ާ ހިނގަމުންދ މަތިން ެ قدر ގ قضاء ެ هللاގ ކުޑަޔްަސ

ާ ހިނގ އޭގެތެރެއިން .ެ حكمةފުޅެވ ދެނެވޮޑިގަތުމާއި ެ هللاގ އެއީ

ާ އަނބުރ ް އެކަމެއ .ެ ކަންކަމެވ ހިނގާގްޮސފައިވާ ދިޔަކަންކަމަކީ

މިހެންވީއިރު .ެ ނުވެއެވ ް ކުޅަދާނަވެގެނ އެކަކަށްވްެސ ް ގެނައުނ

މިފަދަ “.ެ މިހެންނުވީހެވ ހެދިނަމަ ް މިވިެނހެނ އެވިެނ ް ”އަހުރެމެނ

ް އީމާންކަނ ބޭނުންކުރުމަކީ ކަމަކާމެދު ދިޔަ ެ ވޭތިވ ް ޢިބަރާތ

އަދި قضاء .ެ ދަލީލެކެވ ެ ކަމުގ ضعيف ކަމާއި توحيد ބިަލކިަށ
ނުރުހުން ފާޅު  .ެ إعتراض އެއް ކުރުމެވ ެ މައްޗަށް ބާވަތެއްގ ެ قدرގ

.ެ ކުރުމެވ

ގަދަވެ  ް އީމާންކަނ ެ އަޅާގ ނެތްގޮތުގައި ް ަޝއްކެއ  

ނަމަކިއުމުން  އިްސވެދިޔަފަދަ ކުރެވޭނީ ބަރާބަރު توحيد 
.ެ ދުރުވެގަނެގެންނެވ

ނުރުއަްސވައި  ް އެކަމަށ މަނާކުރައްވައި ް ނަމަކިއުނ އެފަދަ  

.ެ ވެއެވ ވަޙީކުރައްވާފައި هللا

لَّْو ُقل َهاُهَنا مَّا ُقِتْلَنا َشْيٌء ٱَألْمِر ِمَن َلَنا َلْو َكاَن ﴿َيُقوُلوَن  

َمَضاِجِعِهْم﴾ ِإَلٰى َعَلْيِهُم ٱْلَقْتُل ُكِتَب ٱلَِّذيَن َلَبَرَز ُبُيوِتُكْم ِفي ُكنُتْم
މާނައީ:  ާ އެކުލެވިގެންވ މިބްަސފުޅުގައި  (١٠٤ عمران: (آل
މުއުމިނުންގެ  ދިޔަ ް ހަނގުރާމައަށ أحد  (ޔަޢުނީ ް ”އެމީހުނ

ް އަހުރެމެންނަށ .ެ ބުނެއެވ މުނާފިޤުން) ލްަޝކަރުގައިތިބި

.ެ މަރުނުވީހެވ މިމައިދާނުގައި މިތާ އޮތްނަމަ ް އިޚްތިޔާރެއ އެއްވްެސ

ގޭގައި ެ ނުނުކުމ ް ހަނގުރާމައަށ ް ކަލޭމެނ .ެ ވިދާޅުވާށެވ ކަލޭގެފާނު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ް މަރުވުނ ް މައްޗަށ ެ އެބައެއްގ ނަމަވްެސ ތިބި

“.ެ ހަމަޖެހޭނެއެވ ެ ނުކުމ އެވަގުތަކުން) ް ތާކަށ (މަރުވާންވީ ު ބަޔަކ

.ެ މިއެވ

އެވަނީ  هللا ނަމަކިއުމަށް ެ މިބާވަތުގ ެ ފަހ  

.ެ ނުރުއަްސވާފައެވ

 .ެ ގައިވެއެވ صحيح  ް އަރިހުނ ެ dގ ابوهريرة  އަދި   

"ކަލެއަށް  .ެ ކުރެއްވިއެވ ް ޙަދީޘ  j اهللا رسول ް ހަމަކަށަވަރުނ
ކަލޭ ް ކުރާކަންތަކަށ ާ މަންފ އާޚިރަތުގައިވްެސ) (ދިުނޔެއާއި

.ެ ވާގިއެދޭށެވ އެހީއާއި حضرةން ެ هللاގ އަދި .ެ ދަހިވެތިވާށެވ

ް ކަމެއ ޭ ކަލޭހިތްހަމަނުޖެހ އަދި .ެ ނުގަންނާށެވ ނުކުޅެދި އަދި

އެވިެނ ކުރިނަމަ ް ކަންތައ ް އެގޮތަށ ް ”އަހުރެނ ދިމާވެއްޖެއްޔާ

ް ެއެދިވޮޑިގަތ އެކަލާނގ އަދި .ެ ނުބުނާށެވ ް މިހެނ “.ެ މިވިެނހެންވީހެވ

ް ނަމަކިއުނ ް ހަމަކަށަވަރުނ އެހެނީ .ެ ކުރައްވައެވ ް ކަންތައ ް ގޮތަކަށ

“.ެ ކަމެކެވ ާ ހުޅުވ ޢަމަލު ެ ަޝއިޠާނާގ އެއީ

އިްސލާމްދީން  ކިއުމަކީ ނަމަ ެ ބާވަތުގ މިދެންނެވި  

ވޭތުވެދިޔަ ދެރަކަމަކާއިމެދު އެއީ ބުނާނަމަ ް ެ. ކުރުކޮށ ނަހީކުރާކަމެކެވ

ކުރައްވައި މަނާ ް ނަމަކިއުނ ދެރަކަމާއިމެދު ވޭތިވެދިޔަ .ެ ނަމަކިޔުމެވ

އެއީ .ެ ވެއެވ އަންގަވާފައި އާޔަތެއްގައި ް އެތައ ެ قرآنގ ކީރިތި

 .ެ އިދިކޮޅުވާތީއެވ توحيد އާއި
އިްސލާމްދީން  ދެވަނަ ގޮތަކީ: ެ ކިއުމުގ އެބަހީ ނަމަ  ދެވަނަގޮތަކީ:

.ެ ނަމަކިޔުމެވ ް އެދިގެނ ް ކަންތަކަށ ހެޔޮ އެއީ .ެ ގޮތެކެވ ޭ ތަރުޙީބުދ

ް ޤްަޞދުކޮށްގެނ ް ކުރުމަށ ް ކަމެއ ތިމާހެޔޮ މްުސތަޤްބަލުގައި

ް މީހަކަށ ”އެވިެނ .ެ ބުނެފާނެއެވ ު މީހަކ ް މިޘާލަކަށ .ެ ކިއުމެވ ނަމަ

އެވިެނ ް އެމުދަލަކުނ ިލބޭނެނަމަ އަހުރެންނަށްވްެސ ާ މުދ ާ ިލބުނުހ

ނަމަކިއުމަކީ މިފަދަ .ެ ކުރާނަމެވ ް އަހުރެނ ް ހެޔޮކަންތައ މިވިެނ

 .ެ ނުކުރާނެއެވ ް ގެއްލުމެއ އެއްވްެސ ް توحيد އަކަށ .ެ ކަމެކެވ ހުއްދަ

التوفيق. وىل واهللا .ެ وعدއެކެވ ެ ޒާތެއްގ އެއީ

            (ނިުނމޭ)
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މީހުންގެ حال: ާ ކުރަހ ފޮޓޯ (57)صورة ނުވަތަ

ފޮޓޯ ެ ތަކެތީގ އެބަހީ ފުރާނަހުންނަ ކުރެހުމަކީ ޫސރަ ެ حيوانންގ
.ެ ކުރުމެކެވ އެއްވައްތަރު ހެއްދެވުމާއި ެ هللاގ ހެދުމަކީ ާ ކުރަހ

އާއިގެން  شريعة  .ެ ދޮގުހެދުމެކެވ ް ހެއްދެވުމަށ ެ هللاގ އަދި

އިންޒާރު ބިރުގަންނަވައި ް އެކަމަށ ނަބީއާ ް މާތ ވަޑައިގެންނެވި

.ެ ވެއެވ ކުރައްވާފައި

.ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ عنهماގ اهللا رضى ابن عّباس  

”ُكلُّ  Jَيُقوُل: اِهللا َرُسوَل ”َسِمْعُت .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެކަލޭގެފާނު

ِفي ِبَها ُب ُيَعذَّ َنْفٌس َرَها َصوَّ ُصوَرٍة ِبُكّل َلُه ُيْجَعُل النَّاِر ِفي ُمَصّوٍر
ކުރައްވާތީ  Jحديث  اهللا "رسول الشيخان) (َرواه َجَهنََّم“
ު މީހަކ ެ ކޮންމ ާ ކުރަހ صورة ެ "ދިރޭތަކެތީގ .ެ އެހީމެވ ް އަހުރެނ

ެ ކޮންމ އެކުރެހި ފަހެ އޭނާ .ެ ދުވަހުންވާނީ ނަރަކައިގައެވ ް ޤިޔާމަތ

އެއެއްޗެއް  ހައްދަވައި (ޖިްސމެއް) ް ނަފެްސއ ް އަކަށ صورة 
.ެ މިއެވ “.ެ ލައްވާނެއެވ ް ދެއްވުމަށ عذاب ް އޭނާއަށ ާ ނަރަކައިގ

ޤުދީްސ ާ ރިވާވެގެންވ ް އަރިހުނ ެ dގ ابوهريرة  

 .ެ اهللا J حديث ކުރެއްވިއެވ رسول .ެ ވެއެވ ޙަދީޘެއްގައި

َفْلَيْخُلُقوا َكَخْلِقْي، َيْخُلُق َذَهَب ِممَّن َأْظَلُم َوَمْن َتَعاَلى: اُهللا ”َقاَل
މާނައީ:  (أخراجاه)  َشِعْيَرًة“ ِلَيْخُلُقوا َأْو َحبًَّة ِلَيْخُلُقوا َأْو َذرًَّة
ތަކެތި  ެ ރްަސކަލާނގ ް ތިމަނ .ެ ކުރެއްވިއެވ وحى  تعاىل "اهللا
އިަނޔާވެރި ެ މީހުންނަށްވުރ ޭ އުޅ ް ހަދަނ އެއްޗެތި ް ހައްދަވާގޮތަށ

.ެ ނުވެއެވ ު ހެއްޔެވެ؟ އެއަށްވުރެ އިަނޔާވެރިބަޔަކ ު ކޮންބަޔަކ ބަޔަކީ

.ެ ހަދައިލަބަލާށެވ ޛައްރެއްވްެސ ެ އެންމ ް ިނކަނ ް އެމީހުނ ެ ފަހ

.ެ ބަލާށެވ ހަދައިލަ ް އޮށެއ ެ އެންމ ް އެމީހުނ ނުވަތަ (.ެ (ނުހެދޭނެއެވ

ފުކެއްވްެސ ް ގޮދަނ ެ އެންމ ް އެމީހުނ ނުވަތަ (.ެ (ނުހެދޭނެއެވ

.ެ ެ.)“ މިއެވ (ނުހެދޭނެއެވ .ެ ހަދައިލަ ބަލާށެވ

.ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ gގ عائشة އަދި   

 .ެ اهللا J حديث ކުރެއްވިއެވ رسول ް ހަމަކަށަވަރުނ

(أخرجاه). اِهللا“ ِبَخْلِق ُيَضاِهُئوَن الَِّذْيَن اْلِقَياَمِة َيْوَم َعَذاًبا النَّاِس ”َأَشدُّ
“قيامة ދުވަހުން غذاب  މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ މިބްަސފުޅުގައި

އެއްވައްތަރު ް އެއްގޮތަށ ހެއްދެވުމާއި ެ هللاގ ގަދަވެގެންވަނީ ެ އެންމ

ް އެއްގޮތަށ ތަކެއްޗާއި ހައްދަވާފައިވާ هللا (އެބަހީ .ެ ކުރާމީހުންނެވ

.ެ މިއެވ “(.ެ މީހުންނަށެވ ާ ކުރަހ ތަކެތި

ެ. ”َمْن ވެގެންވެއެވ ވާރިދު حديث އެއްގައި ް އެހެނ އަދި

ِبَناِفٍخ“ َوَلْيَس الرُّوَح ِفْيَها ُيْنَفَخ َأْن ُكلَِّف ْنَيا الدُّ ِفي ُصوَرًة َصوََّر
ް ފޮޓޯއެއ ”(ދިރޭއެއްޗެއްގެ) صورة، الّشيخان). މާނައީ: (رواه
ް އެއެއްޗެއ ް އެމީހަކަށ .ެ ދަންނައެވ މީހާ ކުރަހައިފި ދިުނޔޭގައި

على إبراهيم أبوبكر
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އެމީހަކަށް  އަދި .ެ ޖައަްސވާނެއެވ ް قيامة ދުވަހުނ ް އެޅުވުމަށ ފުރާނަ

.ެ މިއެވ “.ެ ނޭޅުވޭނެއެވ ފުރާނަ އޭގައި

ނައުްޞތައް  ަޞރީޙަ  ެ ބްަސފުޅުތަކުގ އިްސވެދިޔަ   

ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ޫޞރަ ދިރޭ އެއްވްެސ ބަޔާންކޮށްދޭ ގޮތުގައި

ކަން  ް ަސލާމަތް ނުވާނެކަމެއ ް قيامة ދުވަހުނ ތިމާ ހެދުމީ ފޮޓޯ

ކަމެއްކަން  ެ ިލބޭނ غذاب  ެ ނަރަކައިގ އެއީ .ެ އެނގިއްޖެއެވ

.ެ އެނގިއްޖެއެވ

ނުވަތަ  ަ ިސފ ެ އެއްޗެއްގ ޫޞރައަކީ .ެ ދަންނައެވ ެ ދެންފަހ  

ނަމަވްެސ ް އެނޫންގޮތަކަށ ނުވަތަ  ކޮށައިގެން  ް އެއްޗެއ ފޮޓޯ

ކަރުދްާސގަނޑެއްގައި އަދި  .ެ ހެދުމެވ ގޮތަށް  ފެންނަ ޖިްސމު

ގަލަމުން، އެއްޗެއްގައި އެނޫންވްެސ ނުވަތަ ފާރެއްގައި ނުވަތަ

ާ ފޮޓޯނަގ އަދި .ެ ކުރެހުމެވ ފިހިން ނުވަތަ ފަނުްސރުން، ނުވަތަ

ގައި  الوسيط  املعجم  ް މިމާނަތައ .ެ ނެގުމެވ ް އަކުނ ާ ކެމެރ

ް ނަހީކަނ ޫސރަކުރެހުމުގެ މަނާކަމާއި ެ. އަދި ވެއެވ ް ބަޔާންވެގެނ

އެކަމާއި ކުރެހުމުގަޔާއި އަދި ޫސރަ ެ އައިްސފައިވަނީ ދިރޭތަކެތީގ

ކުދިން ް ްސކޫލ އައިްސ ް މިޒަމާނަކަށ އޭގެތެރެއިން .ެ މެދުގައެވ

ދިރޭ ެ ޒާތުގ އެކި ާ ހަދ އިން މާއްދާ  ކިޔާ ”ކްލޭ“ ލައްވައި

އެއީ .ެ ގޮތެއްނެތެވ އެއްވްެސ ނުހިމެނޭނެ  ް ޫޞރަތައ ެ ތަކެތީގ

ކިޔަވައި .ެ ދިނުމެކެވ ް ދްަސކޮށ ް ބުދުހަދަނ ް ަޞރީހަކޮށ ހަމަ

.ެ މާނާގައި އޮޅުވައިލުމެކެވ ެ ދިނުމުގ

ކުރެހުން  ތަކެތި ދެންހުރި ފިޔަވައި ތަކެތި ދިރޭ  

ް ޢާއްމުކޮށ ފެނުންަސ ް ބަޔަކަށ މަދު ް ބައެއ މަނާކަމުގައި

ް ކުރެހުނ ޫޞރަ ެ އެތަކެތީގ ދެކެލައްވާގޮތުގައި ް ބޭކަލުނ ގިނަ

އޮޑިދިޯނ ގްަސގަހާގެހި، މާމެލާމިެލ، ް މިާސލަކަށ .ެ ހުއްދައެވ

ނެތްނަމަ ޫޞރަ ެ ދިރޭތަކެތީގ މަންޒަރުވްެސ ެ ޒާތްޒާތުގ ފަހަރު،

ގޮތަކުންވްެސ ހުރިހާ ް ފޮޓޯކުރެހުނ ެ ތަކެތީގ ދިރޭ .ެ ހުއްދައެވ

ނަމަވްެސ ކުރި ު ބަޔަކ ެ ކޮންމ ު ކޮންމެތާކ .ެ ވެގެންވެއެވ ް ޙަރާމ

ް ޙަރާމ .ެ ކަމުގައެވ ް ކަންތައ މަނާ ހަމަ ކަންތައްވާނީ މަނާ

ބައިވެރިވިޔްަސ ބަޔަކު  ެ ކިތަންމ ް ކުރުމަށ ޙަލާލު  ް ކަންތައ

ް އެންމެނ ެ ދިުނޔޭގ އަދި .ެ ނުކުރައްވާނެއެވ ް ޤަބޫލެއ هللا ް އެކަނ

ް ޙަރާމ .ެ ނުވާނެއެވ ް ޙަލާލެއ ކަމެއް  ް ޙަރާމ ބައިވެރިވިޔްަސ

هوالويل  واهللا .ެ هللا އެވ ހަމައެކިަނ ޙަލާލް ކަނޑައަޅުއްވާނީ

ިދނުން: އެއަށް جواب سالم ޖެހުމާއި
ަސލާމްޖެހުމަކީއިްސލާމްދީންހުއްދަކުރާކަމެއްނަމަވްެސ   

ެ ފަހ .ެ ވެއެވ ކަނޑައަޅުއްވާފައި ް ހަމަތަކެއ ވަކި އެކަމުގައި

ް ިޞފަފުޅެއ ެ އެކަލާނގ ނުވަތަ ް މެދުވެރިކޮށ هللا ަސލާންޖަހާމީހާ

ް ޢިބާރާތަކުނ އެފަދަ .ެ ހުއްދައެވ ް ަސލާމްޖެހުނ ް މެދުވެރިކޮށ

ރައްދުވީ ް އަެސލާމ ަސލާމްޖަހައިފިނަމަ އެދި ް ކަމަކަށ ު މީހަކ

ެ އެއީ އެކަލާނގ .ެ ދޭންވާނެއެވ ް ޖަވާބެއ ޭ އެދެވ ް ފަރާތަކުން އެކަމަށ

ް އެކަލާނގެއަށ ީސދާ ނުވަތަ ް ިޞފަފުޅަށ ނުވަތަ ް ނަންފުޅަށ

ް އަށ ެ އެކަލާނގ ެ ފަހ .ެ ކުރުމަށްޓަކައެވ ް އިޙްތިރާމ ް ޤަދަރުކޮށ

ް މާތްކޮށ ް ިޞފަފުޅަށ ނުވަތަ ނަންފުޅަށް  ެ އެކަލާނގ ނުވަތަ

تعظيم ކުރުމަކީ އަޅާގެ ތައުޙީދު  ް އިޙްތިރާމްކޮށ ް ޤަދަރުކޮށ ހިތައި

ފުރިހަމަ ެ ކަމުގ ލޯބިވާ ތިމާ ް هللاއަށ .ެ ދަލީލެކެވ ެ ފުރިހަމަކަމުގ

ضعيف  ް އަޅާގެ އީމާންކަނ ވުމަކީ ު ޚިލާފ އެއާއި ެ. އަދި ރަމްޒެކެވ

.ެ ކަމުގެ ހެއްކެކެވ ާ ލޯބިނުވ ތިމާ ް އަދި هللاއަށ ކަމާއި

ަސމާލު  ް އެކަމަށ ަސލާމްޖެހީމާ  ޔަޢުނީ  ް އެކަމަށ  

 .ެ اهللا J حديث ކުރެއްވިއެވ رسول ދެއްވައި އިރާުޝދު ވުމާމެދު

َدَعاُكْم َوَمْن َفَأِعْيُذوُه ِباِهللا اْسَتَعاَذ َوَمِن َفَأْعُطوُه ِباِهللا َسَأَل ”َمْن
َما َتِجُدوا َلْم  َفِإْن َفَكاِفُؤوُه َمْعُروًفا  ِإَلْيُكْم  َصَنَع َوَمْن َفَأِجْيُبوُه 
أبو (رواه َكاَفْأُتُموُه“ َقْد َأنَُّكْم َتَرْوا َحتَّى َلُه  َفاْدُعوا  ُيَكاِفُؤوَنُه

”هللا  މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ والنسائي) މިބްަސފުޅުގައި داود
ް އޭނާއަށ ް ކަލޭމެނ އެދެފިއްޔާ ް ަސލާމަތަށ ވާގިއެދި ް މެދުވެރިކޮށ
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(ކަމަކަށް) ް ކަލޭމެނަށ ު މީހަކ އަދި .ެ ހަދާށެވ ޙިމާޔަތްކޮށްދީ ެ އެހީވ

ު މީހަކ ެ. އަދި ދާށެވ ް އެކަމަށ .ެ އިޖާބަދޭށެވ ް ގޮވައިފިއްޔާ އެޔަށ

ް ބަދަލެއ ެ އެކަމުގ ް ކަލޭމެނ ކޮށްދީފިއްޔާ ް ހެޔޮކަމެއ ް ކަލޭމެނަށ

ނިުލބިުނއްޔާ ް ދޭނެއެއްޗެއ ބަދަލު ް އޭނާއަށ އަދި .ެ ދޭށެވ ް އޭނާއަށ

ް އޭނޭއަށ ް ލަފާވާވަރަށ ް ހީވާވަރަށ ދެވިއްޖެޔޭ ބަދަލު ް ދެނ މިހާރު

.ެ ެ.“މިއެވ ކުރާށެވ ާ ދުޢ އެދި ް ލެއްވުމަށ ް ރަޙްމަތ

ހުއްދަ  ެ ޖެހުމުގ ް ަސލާމ އިްސލާމްދީނުގައި .ެ ދަންނައެވ  

.ެ ދޭކަމެއްނޫނެވ ތަރުޙީބު އެކަމަކީ ދީން ނަމަވްެސ ދެއްވާފައިވީ

ެ ކަންބޮޑުވ ވަރަށް  ޖަހަންވާނީ ް ަސލާމ .ެ ހެއްޔެވ ކިއެއް  އަދި

ު ފިޤުހ ތަފީްޞލު ޭ އެކަމާބެހ .ެ ނެތިގެންނެވ ް ގޮތެއ އެއްވްެސ

.ެ ވާނެއެވ ފޮތްތަކުގައި

ދެންނެވުން: هللاއަށް މެދުވިެރކޮށް ު ފުޅ وجه هللاގެ

ަ ހަމ އެދެންވާނީ ް މެދުވެރިކޮށ ު هللاގެ وجهފުޅ ެ ދެންފަހ  

ް ިނހާޔަތ ެ ބޭނުންތަކެއްގ އެދުމަކާއި ހުރިހާ އެއީ .ެ ކަމަކަށެވ ެ އެންމ

ެ އެންމ ބަރަކާތްތެރި ެ އެންމ .ެ ބޭނުމެވ ބޮޑު ެ އެންމ ކަމުގައިވާ

.ެ ދެއްވުމަށެވ ެ ުސވަރުގ ހަމައެކިަނ  އެއީ  .ެ ބޭނުމެވ މަތިވެރި

ގުޅިފައިވާ އެޔާ ދެންވްެސ .ެ ރުއެްސވުމަށެވ ެ އެކަލާނގ ު އެޔާއެކ

ުސވަރުގޭގައި ް ދުވަހުނ ް ޤިޔާމަތ ް މިޘާލަކަށ .ެ އެކިކަންކަމަށެވ

އެކަލާނގެ  އަދި ދެއްވުމާއި އަރާމު ެ ބެލުމުގ ް وجه ފުޅަށ ެ هللاގ

އަރާމު ފޭަސހަކަމާއި ް ހިތ ެ އިވުމުގ ު ބްަސފުޅ ެ ރަޙްމަތުގ

ދުންޔަވީ .ެ ުސވަރުގެއެވ ރަމްޒަކީ ެ ކަމެއްގ މިހުރިހާ .ެ ިލބިގަތުމެވ

މެދުވެރިކޮށް  ު ފުޅ وجه  ެ هللاގ ީސދާ ް ދެއްވުމަށ ް ކަމެއ

އެއީ .ެ ނޫނެވ ް ހުއްދައެއ ް ޖެހުނ ް ަސލާމ ނުވަތަ ދެންނެވުން،

ް ޙަދީޘ އެކަލޭގެފާނު .ެ ޚިލާފުވުމެވ އިރާުޝދާއި ެ اهللا Jގ رسول
ެ اْلَجّنة މާނައީ: ”هللاގ ِإالَّ اِهللا َالُيْسَئُل ِبَوْجِه .ެ ވެއެވ ކުރައްވާފައި

 .ެ މިއެވ “.ެ ނޭދެވޭނެއެވ މެނުވީ ެ ުސވަރުގ ް މެދުވެރިކޮށ ު وجه ފުޅ
بسند صحيح) والّنسائى (رواه ابوداود

މިވިެނ  ް އަޅުގަނޑަށ ފުޅަށްޓަކައި وجه  هللاގެ  ވީމާ  

ު މީހަކ ކިޔައި ދޭށޭ ް އެއްޗެއ އެވިެނ ނުވަތަ ކޮށްދޭށޭ ް ކަމެއ

ު ޚިލާފ އިރާުޝދުއާއި ެ ދިޔަ ޙަދީޘްގ ެ އިްސވ ަސލާމްޖެހުމީ ގާތު

.ެ ކަމެކެވ

ޒާތުފުޅުގެވްެސ  مقدس  އެ  ފުޅަކީ وجه  هللاގެ   

ގޮތެއްގައި  ޚާއަްޞ ް އެމަޤާމަށ ވީމާ .ެ مقدس މަޤާމެވ ެ އެންމ

.ެ ވެއެވ ް އައުލާވެގެނ ޤަދަރުކުރުން ވަކިން ް އިޙްތިރާމްކޮށ

تعظيم  މާތްކޮށްހިތައި ް ޤަދަރުކޮށ ް هللاގެ ذاتފުޅަށ  

ވާކަމުގެ  ް ަސލާމަތުނ توحيد  ކުރުމީ ް އިޙްތިރާމ ް ކޮށ

وجه  ެ هللاގ ުސވަރުގޭގައި ް ދުވަހުނ ް ޤިޔާމަތ .ެ ދަލީލެކެވ

 .ެ ދެއްވާނދޭވ އަޅަމެންނަށް  توفيق  ހެޔޮ ެ ބެލުމުގ ް ފުޅަށ

(ނިުނމޭ) آمني!
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(14) cnuruk wtcnwvuawkcaea Q

ގައި  ُمَقاِبُل  ބްަސފުޅުގެ  وحى  تعاىلގެ  اهللا   -26
َمَالِئَكة ބޭކަލުންގެ ޙާލުކޮޅު:

َعن  ُفزَِّع  ِإَذا  ﴿َحتَّٰى   .ެ ވެއެވ ކުރައްވާފައި  وحى  تعاىل  اهللا 
ٱْلَكِبُري﴾  ٱْلَعِليُّ  َوُهَو  ٱْلَحقَّ  َقاُلوْا  َربُُّكْم  َقاَل  َماَذا  َقاُلوْا  ُقُلوِبِهْم 
އެބަހީ  ހިތްޕުޅުން  ”އެބޭކަލުންގެ  މާނައީ:   (٢٣ (سبإ: 
މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ ހިތްޕުޅުން، ބިރުވެރިކަން ފިލައިގެން ދިއުމުން 

ވަޙީކުރެއްވީ  ރައްބު  ތިޔަބައިމީހުންގެ   .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެބޭކަލުން 

ެ. އެކަލާނގެ وحى  ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވެ؟ އެބޭކަލުން ވިދާޅުވާނެއެވ
ެ. އަދި އެކަލާނގެ އެއީ މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވާ  ކުރެއްވީ ހަމަ ޙައްޤެވ

.ެ ެ.“ މިއެވ ހައިބަބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނގެއެވ

 .ެ صحيح ގައި ابوهريرة dގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވ  

 .ެ ކުރެއްވިއެވ حديث   j نىب   .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެކަލޭގެފާނު 

وحى  ބްަސފުޅެއް  ިނޔާކުރައްވައި  ކަމެއް  އުޑުގައި  تعاىل  "اهللا 
ކުރައްވަންޏާ އެބްަސފުޅަށް ކިޔަމަންތެރިވެ ވަޑައިގެން ބިރުފުޅުން 

 .ެ ފަތުރުއްވައެވ ތިރިކުރައްވާ  ފިޔަފުޅުތައް  ބޭކަލުންގެ  މަލާއިކަތް 

އެބްަސފުޅުގެ އަޑު، ހަރުހިލަގަޑެއްގެ މައްޗަށް ދަނގަޑު ޗޭނުގަޑެއް 

ހޭފުޅު  ބޭކަލުން  މަލާއިކަތް  އެއަޑުފުޅަށް   .ެ ފައިބާގަންނަފަދައެވ

ހިތްޕުޅުން  އެބޭކަލުންގެ  އައިްސިނމި  وحى  ދެން   .ެ ނެތިދެއެވ

 .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެބޭކަލުން  ހިގައްޖެއްޔާ  ފިލައިގެން  ބިރުވެރިކަން 

ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވެ؟  ވަޙީކުރެއްވީ  ރައްބު  ތިޔަބައިމީހުންގެ 

ެ. އަދި  ެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ޙައްޤެވ އެބޭކަލުން ވިދާޅުވާނެއެވ

 .ެ އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ كربياء ވަންތަ ކަލާނގެއެވ
އަދި އެކިަލމައެއް މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ވިދާޅުވާހިނދު އެހުމުން 

އެހުމުން   .ެ އަހައެވ އެކިަލމަ  (ޖިނިްނ)  ަޝއިޠާން  ވައްކަންކުރާ 

ފިެށގެން  ބިމުން  ތިބެނީ  ަޝއިޠާނުންތައް  ވައްކަންކުރާ 

 .ެ ބަރިއަކަށެވ ފޯރަންދެން  އުޑަށް  އަރާ  އަނެކަތި  އެކަތިމައްޗަށް 

އަތްޕުޅުގެ  އެކަލޭގެފާނުންގެ  ُسُفَيان  ރިވާކުރެއްވި  ޙަދީޘް 

މަތީ  އިނގިިލފުޅު  އަނެއް  އިނގިިލފުޅު  އެއް  އިގިިލފުޅުތައް 

 .ެ ބަހައްޓައި އަެޝއިޠާންނުންތައް ބަރިއަކަށް ތިބޭގޮތް ދެއްކެވިއެވ

އަހައިފާ  އެކިަލމަ  ަޝއިޠާނު  އޮންނަ  މައްޗަށް  އެންމެ  ދެން 

ެ. އޮެސރު ދެންއޮތް  އޭގެ ތިރިއަށް އޮތް ޮސރަށް ފޮނުވައިލައެވ

އޮތް  ތިރިޔަށް  އެންމެ  އެގޮތަށްގްޮސ   .ެ ފޮނުވައިލައެވ ޮސރަށް 

ިސޙްރުވެރި  ކިބައިން  އަދި އޮެސރުގެ  ހަމައަށް  ަޝއިޠާނާއާއި 

 .ެ ކަލޭގެ އަނގަޔަށް ނުވަތަ ކާހިނު ކަލޭގެ އަނގަޔަށް ފޯރުކޮށްދެއެވ

ކުރިން  އެބްަސ އަތުލައިގަތުމުގެ  ަޝއިޠާނު  އަދި ބައެއްފަހަރު 

ެ. އަދި ބައެއްފަހަރު ގިނަހިލަ  އޮެސރުމެންނަށް ގިިނހިލަ ފޯރައެވ

ިސހުރުވެރި  އެ  ދެން   .ެ އަތުލައެވ އެކިަލމަ  ކުރިން  ފޯރުމުގެ 

ދޮގު  ަސތޭކަ  އެބްަސފުޅާއެކު  ކަލޭގެ  ކާހިނު  ނުވަތަ  ކަލޭގެ 

އެވިެނ  އަހުރެމެންނަށް  ެ. އޭނާފަހެ  ެ. އަދި ބުނެވޭނެއެވ ހަދާނެއެވ

أبوبكر إبراهيم على
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ް ދެނ ނުވޭހެއެޔެވެ؟ ބުނެފައި ް މިވިެނހެނ އެވިެނ ު ދުވަހ މިވިެނ

ް އެހިއެއްޗެއ ް ޚަބަރުނ ެ އުޑުގ އޭނާ ތެރެއިން ެ ތަކެތީގ އޭނާބުނާ

.ެ މިއެވ “.ެ ކުރެވޭނެއެވ ތެދު އޭގެތެރެއިން

.ެ ރިވާވެގެންވއެވ ް އަރިހުނ ެ dގ އަދި النُّواُس بن َسْمَعان  

މާނައިގައި  ެ ބްަސފުޅެއްގ ކުރެއްވި حديث   j اهللا  رسول
.ެ ވެއެވ

އިރާދަކުރައްވައިފިއްޔާ  ް ވަޙީކުރެއްވުމަށ ”اهللا تعاىل ބްަސ
އެއީ .ެ އަތުވެދެއެވ ް ތެޅުމެއ އަޑުފަށަކާއި ާ ގަދަވެގެންވ ް އުޑުތަކަށ

އަހުލުވެރިން ެ އުޑުގ ެ ދެންފަހ .ެ ބިރުންނެވ ް هللاއަށ ގަދަކީރިތިވަންތަ

ު ހޭފުޅުނެތުމާއެކ ް އެބޭކަލުނ އައަްސވައިފިއްޔާ  ު އަޑުފުޅ ެ އ

ފުރަތަމަ ެ އެންމ ެ ދެންފަހ .ެ ވަޑައިގަންނަވައެވ ެ ތިރިވ ް ަސޖިދައަށ

އަދި  .ެ އެވ  a جربيل އުފުއްލަވާކަމުގައިވަނީ ު އިްސތިަށފުޅ

اهللا ް އެކަލޭގެފާނަށ ް މިންވަރަކަށ އިރާދަކުރެއްވި ެ އެކަލާނގ

جربيل a مالئكة ބޭކަލުންގެ  ް ދެނ .ެ ވަޙީކުރައްވައެވ تعاىلބްަސ
 a جربيل ް އުޑަކަށ ެ ކޮންމ އަދި .ެ ވަޑައިގަންނަވައެވ ް އަރިހަށ

 .ެ އައަްސވައެވ ް ބޭކަލުނ مالئكة  ެ އެއުޑެއްގ ް ވަޑައިގެންނެވުމުނ

ފަހެ جربيل  .ެ ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވ رّب وحى ކުރެއްވީ ެ އަހުރެމެންގ
 .ެ އެވ حّق  ހަމަ  ވަޙީކުރެއްވީ ެ އެކަލާނގ .ެ ވިދާޅުވާނެއެވ  a

 .ެ ކަލާނގެއެވ كربياء ވަންތަ ާ އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންވ

ވިދާޅުވިފަދައިން   a جربيل  ބޭކަލުންވްެސ އެހުރިހާ  އަދި

جربيل  ް ފަރާތަކަށ ކުރެއްވި އަމުރު  هللا ދެން  .ެ ވިދާޅުވާނެއެވ

.ެ މިއެވ “.ެ ިނންމަވައިދެއްވާނެތެވ ް ވަޑައިގެނ ް ވަޙީއާއިގެނ ެ aގ

هللاގެ  އެއީ ދޭހަވާގޮތުގައި ް ޚަބަރުތަކުނ އިްސވެދިޔަ ެ އާދ  

ާ ދަލީލުކުރ ް މައްޗަށ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ  އެއްކައުވަންތަކަމާއި 

ބޮޑެތި ެ އެންމ ހެއްދެވި هللا .ެ ޙުއްޖަތެކެވ ދަލީލަކާއި ު ވަރަށްބޮޑ

هللاގެ  ހައިބަވަންތަ ވަންތަ އެكربياء  މަޚްލޫޤުންނަށްވްެސ

އެހެންވީއިރު .ެ ނުވެއެވ ް ކުޅަދާނަވެގެނ އެހުމަށްވްެސ ު ބްަސފުޅ

ކޮންފަދައަކުން  ޙައްޤުވެގެންވާނީ ް އަޅުކަންކުރުނ مالئكة ންނަށްވްެސ
جالل ވަންތަކަމާއި  ެ އެކަލާނގ މަޚުލޫޤުންވަނީ އެންމެހައި .ެ ހެއްޔެވ

.ެ ވިރޭވަރުވެފައެވ މަޑުމައިތިރިވެ  ް ބިރުނ ކީރިތިވަންތަކަމަށް 

ް ޙައްޤުވެގެނ ް ވެވުނ ް އަޅުކަނ މެނުވީ ް هللاއަށ އެމަތިވެރި ވީއިރު

ޘަނާއާއި  ުޝކުރާއި އަދި محد އާއި .ެ ާސބިތުވެއްޖެއެވ ް ނުވާކަނ

.ެ ަޝއްކެއްނެތެވ ު މެދަކ ކަމާއި هللا ފަރާތަކީ ޙަޤީޤީ ެ ތަޢުރީފުގ

ް ިސފަފުޅުތަކެއ ފުރިހަމަ  ނަންފުޅުތަކާއި މާތް  އެންމެހައި

ެ ބޭރުފުށާއި އެތެރެފުށުގ ފަދައިން އެކަލާނގެއަށް ޚާއަްޞވެގެންވީ

ހަމައެކިަނ ޙައްޤުވެގެންވަނީ ެ ޚިާލްޞވ ް އަޅުކަމެއ އެންމެހައި

ް ގޮތަކުނ އެއްވްެސ އަދި .ެ ާސބިތުވީއެވ ް އެކަލާނގެއަށްކަނ

ް ަޝރީކުވެގެނ ެ ބައިވެރިވ ް މަޚުލޫޤެއ އެއްވްެސ އަޅުކަމުގައި ެ އ

އަޤްލީގޮތުންވްެސ ނަޤްލީގޮތުންނާއި ް ނުވާނެކަނ އަދި ް ނުވާކަނ

(ނިުނމޭޭ) .ެ ލާޒިމުވީއެވ ެ ާސބިތުވ
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(15) cnuruk wtcnwvuawkcaea Q

اِلِمْين  الظَّ ِانِّى ُكْنُت ِمَن ُسْبَحاَنَك َأْنَت ِإالَّ َالِإَلَه َياَرّب
ބޮޑުކަން: َجَالُلُهގެ َجلَّ (63) اهللا

ٱْلِقَياَمِة َيْوَم َقْبَضُتُه َجِميعًا َوٱَألْرُض َقْدِرِه َحقَّ ٱَهللا َقَدُروْا ﴿َوَما
ُيْشِرُكوَن﴾ ا َعمَّ َوَتَعاَلٰى ُسْبَحاَنُه ِبَيِميِنِه َمْطِويَّاٌت َماَواُت َوٱلسَّ
ް އެމީހުނ .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ تعاىل ”اهللا މާނައީ: (٦٧ (الزمر:
ް އިޙްތިރާމ ް ޤަދަރުކޮށ ް هللاއަށ ް މްުޝރިކުނ އަދި ް ކާފަރުނ ޔަޢުނީ

.ެ ނުކުރެއެވ ް އިޙްތިރާމ ް ޤަދަރުކޮށ ް ވަރަށ ާ ޙައްޤުވެގެންވ ް ކުރުނ

ެ މުށްޕުޅުގ ެ އެކަލާނގ ބިންގަނޑުވާނީ  މުޅި  ް ޤިޔާމަތްދުވަހުނ

ލައްވާފައިވާނީ ޖައަްސވައި ް ފަށްފަށ ް އުޑުތައ އަދި .ެ ތެރޭގައެވ

ް އިެޝރުކުކޮށ ް އެމީހުނ އަދި  .ެ ކަނާތްޕުޅުގައެވ ެ އެކަލާނގ

ެ މަތިވެރިވ ެ هللا ހްުސޠާހިރުވަންތަވ ފިޔަވައި ތަކެތި ާ ބައިވެރިކުރ

.ެ މިއެވ “.ެ ވޮޑިގެންވެއެވ

.ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ dގ مسعود  ابن  

اِهللا  َرُسوِل ِإَلى اَألْحَباِر ِمَن َحْبٌر "َجاَء .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެކަލޭގެފާނު

َعَلى  َماَواِت السَّ َيْجَعُل اَهللا َأنَّ َنِجُد ِإنَّا  ُد،  ُمَحمَّ َيا َفَقاَل:  J
َعَلى َوالّثرى ِإْصَبٍع َعَلى َجُر َوالشَّ ِإْصَبٍع َعَلى  َواَألْرِضْيَن  ِإْصَبٍع

النَِّبيُّ َفَيُقوُل: َأَنا اْلَمِلُك َفَضِحَك َوَساِئُر اْلَخْلِق َعَلى ِإْصَبٍع ِإْصَبٍع
َقَدُروْا  ﴿َوَما ُثمَّ َقَرَأ: اْلَحْبِر ِلَقْوِل َتْصِدْيًقا َنَواِجذُه َبَدْت Jَحتَّى
(البخاري، ﴾ ٱْلِقَياَمِة َيْوَم َقْبَضُتُه َوٱَألْرُض َجِميعًا َقْدِرِه َحقَّ ٱَهللا

އެކުލެވޭ  މިބްަސފުޅުތަކުގައި والترمذي)"  وأمحد ومسلم
رسول ު ބޭކަލަކ ެ ބޭކަލުންކުރ ދަންނަ ެ ”ޔަހޫދީންގ މާނައީ:

 .ެ حمّمد ގެފާނެވ ޭ އ .ެ ދެންނެވިއެވ އައިްސ ް އަރިހަށ ެ اهللا jގ
އެކަލާނގެ  ު ހަތްއުޑ وتعاىل  سبحانه اهللا (ޤިޔާމަތްދުވަހުން)

ް ބިންތައ އެންމެހައި އަދި  ބަހައްޓަވައި މަތީ  ެ އިނގިިލފުޅެއްގ

އެންމެހައި އަދި ބަހައްޓަވައި، އިނގިިލފުޅެއްގައި ެ އެކަލާނގ

އަދި ބަހައްޓަވައި އިނގިިލފުޅެއްގައި ެ އެކަލާނގ ވިެލ ފެނާއި

އިނގިިލފުޅެއްގައި ެ އެކަލާނގ ް ޚަލްޤުތަކުނ ް އެހިެނހެނ ދެންހުރި

ވެރިޔަކީ ެ ތަކެތީގ އެންމެހައި .ެ ވަޙީކުރައްވާނެއެވ ބަހައްޓަވައި

ް ފޮތްތަކުނ ެ އަހުރެމެންގ ަ (މިވާހަކ .ެ ރްަސކަލާނގެއެވ ް ތިމަނ

ު އެކަލޭގެފާނުންގެ ދަތްޕުޅ ެ ދެންފަހ ތެދެއްހެއްޔެވެ؟) ެ. މިއީ ފެނެއެވ

ކަލޭގެބްަސ އެޔަހޫދީ އެއީ .ެ ވެޑުވިއެވ ު ހިިނފުޅ ް ފެންނަވަރަށ

َقَدُروْا ﴿َوَما ވިދާޅުވީ ާ ދެން ކިޔަވ .ެ ތެދުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވ

َماَواُت َوٱلسَّ ٱْلِقَياَمِة َيْوَم َقْبَضُتُه َجِميعًا َوٱَألْرُض َقْدِرِه َحقَّ ٱَهللا
 (٦٧ (الزمر: ُيْشِرُكوَن﴾ ا  َعمَّ َوَتَعاَلٰى ُسْبَحاَنُه ِبَيِميِنِه َمْطِويَّاٌت

“.ެ މިއާޔަތެވ

ގައި  مسلم  އާއި  البخارى  ޙަދީޘް  އިްސވެދިޔަ  

.ެ ރިވާވެގެންވެއެވ އެމާނަތަކުގައި ު އެކަމަކ ް ތަފާތުކޮށ ް ޢިބާރާތ

ް ތަންކޮޅެއ އިތުރު ް ނެތ އަނެއްފޮތުގައި ފޮތެއްގައިވްެސ ެ ކޮންމ

.ެ ވެއެވ ވަދެފައި ް ގޮތުނ ެ ަޝރަޙައެއްގ

ް އަރިހުނ ެ عنهماގ اهللا رضى  عّباس  ابن އަދި   

َماواُت السَّ ”َما .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެކަލޭގެފާނު .ެ ރިވާވެގެންވެއެވ

َيِد ِإالَّ َكَخْرَدَلٍة ِفي ِن ـٰ الرَّْحم َكّف ِفي ْبُع السَّ َواَألْرضوَن ْبُع السَّ
هللاގެ  ن ވަންތަ ـٰ ހަތްބިން رمح ”ހަތްއުޑާއި َأَحِدُكْم“ މާނައީ:
އަތްތިލާގައި ެ މީހެއްގ ެ އޮންނައިރު ކަލޭމެން ކުރ އަތްތިލަފުޅުގައި

“.ެ ނުވެއެވ މެނުވީ ފަދައިން އޮންނަ ާ ބޭއްވީމ ް ރެވިއޮއްޓަރެއ

.ެ މިއެވ

ު ބޮޑ މިފަދަ .ެ އަޅުތަކުންނޭވ އެންމެހައި ެ هللاގ  

ް އަމުރުފުޅުތަކަށ ެ އެފަރާތުގ ެ ބިރުވެތިނުވ ް هللاއަށ ހައިބަވަންތަ

ެ ޢަޖައިބެއްފަހ އިނާްސނާއާއިމެދު މި ް ނެތ ް ފަރުވާލެއ އެއްވްެސ

ެ އެކަލާނގ ް ބިންތައ އުޑުތަކާއި ވަރުގަދަ މިހިރަބޮޑެތި .ެ ނުވޭބާއެވ

على إبراهيم أبوبكر
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އަތްތިލާގައި ެ އިނާްސނެއްގ ް އަހުރެމެނ އޮންނައިރު އަތްތިލަފުޅުގައި

ިންސބަތެއްގައިވާއިރު ފަދަ އޮންނަ ާ ބޭއްވީމ ް ރެވިއޮއްޓަރެއ

ޒާތުފުޅުގެ  ވަންތަ جالل  ވަންތަ  كربياء  ް އެމާތ އަދި

ތަަޞއްވަރުކުރެވޭނީ ް ހިތްތަކަށ  .ެ ހައިބަވަންތަކަމާއެވ ެ ހުންނާނ

ފިޔަވައި هللا މަތިވެރި އެފަދަ އަދި ކޮންފަދައަކުންތޯއެވެ؟

ު ަޝރީކ އެކަލާނގެއާއި ް އަޅުކަންކޮށ ް ފަރާތްތަކަށ ް އެހިެނހެނ

ޖާހިލުކަމާއި ދެއުޅިއެއްނުވާކަމާއި ެ އިނާްސނާގ ކުރަމުންމިދާ

.ެ އެވ هللا އޭމަތިވެރި އެބައޮތްތޯއެވެ؟ ެ މިންވަރެއްފަހ ެ ގަމާރުކަމުގ

ِصَراُط ީސދާ ކަތިނުކުރައްވައި ް ތެދުމަގުނ ް ހިތްތައ ެ އަޅަމެންގ

آمني  .ެ ކުރައްވިާށއެވ ާސބިތު اْلُمْسَتِقْيمގައި
ދެންވްެސ  އަދި ް ދެޙަދީޘުނ އާޔަތާއި އިްސވެދިޔަ  

މާތްކަމާއި ެ هللاގ ދަލީލުކުރަނީ ް ބްަސފުޅުތައ އެމާނައިގައިވާ

ެ އެކަލާނގ އަދި ޤުދުރަތްތެރިކަމާއި ެ އެކަލާނގ ހައިބަވަންތަކަމާއި

ހައިބަވަންތަކަން  ެ ޒާތުފުޅުގ ެ އެކަލާނގ އަދި .ެ ِعزَّة ވަންތަކަމެވ
﴿َال  .ެ ނުކުރެވޭނެއެވ ތަަޞއްވަރު ް މަޚުލޫޤަކަށ ހަމައެއްވްެސ

﴾.... اَألْبَصاَر ُيْدِرُك َوُهَو اَألْبَصاُر ُتْدِركُه
އެކަލާނގެ  ކުރެވޭނީ معرفة  އެކަލާނގެ  ބޮޑަށްވްެސ ެ އެންމ  

ތަކެތި މިހުރިހާ އަދި .ެ ތަކުންނެވ ު މަޚުލޫޤ ހައްދަވާފައިވާ

ޤުދުރަތްތެރިކަމާއި ެ އެކަލާނގ ދަލީލުކޮށްދެނީ ް ފުރިހަމައަށ

އެންމެހައި އެފަދައިން ހަމަ އަދި .ެ މައްޗަށެވ ެ ފުރިހަމަކަމުގ

ް އެފަރާތަކަށ ް ގޮވަނީ އަޅުކަނ ދުލުން ކެނޑިނޭޅި ެ ޙާލުގ ކާއިނާތު

 .ެ އެކަލާނގެކަމެވ ހަމައެކިަނ َمْعُبود އަކީ ާ ޙައްޤުވެގެންވ ް ވެވުނ

ެ އަޅުކަންވެވުމުގ އެބަހީ ވަންތަކަމުގައި، އިލާހިއްޔަ ެ އެކަލާނގ

އެއްވްެސ ެ ބައިވެރިވެވޭނ ެ ަޝރީކުވ އެކަލާނގެއާއި ގޮތުން،

ُسْبَحاَنَك َأْنَت ِإالَّ ِإَلَه َال .ެ ނުވާކަމެވ ް ފަރާތެއ ް އެހެނ

ބައެއް މަޚުލޫޤުންގެ ބޮޑުކަން: َجَالُلُه ގެ َجلَّ (64) اهللا
.ެ ރިވާކުރެއްވިއެވ ް އަރިހުނ ަ ެބައްޕ އެކަލޭގެފާނުންގ َزْيد ِابن  

 .ެ اهللا j حديث ކުރެއްވިއެވ رسول .ެ ވިދާޅުވިއެވ ަ ބައްޕ

َأْلَقْيُت َسْبَعٍة َكَدَراِهْيَم ِإالَّ اْلُكْرِسّي ِفي ْبُع السَّ َماواُت  السَّ ”َما
ހަތްއުޑުވަނީ ިންސބަތުގައި ެ ”ُكْرسىގ މާނައީ: ُترٍس“ ِفي
ް ހަތްދިރުހަމ އޮންނަ ބޭއްވިފައި ތެރޭގައި ެ އައްޑަނައެއްގ

.ެ ބޮޑެވ އެހާވްެސ ُكْرسى .ެ މިއެވ “.ެ ފަދައިންނެވ

 j اهللا  رسول  .ެ ވިދާޅުވިއެވ  d َذرٌّ  ابو އަދި   

اْلَعْرِش ِفي اْلُكْرِسّي ެ. "َما އެހީމެވ ް އަހުރެނ حديث ކުރައްވާތީ

”َيْعِني“ اَألْرِض ِمَن َفَالٍة َظْهَري َبْيَن ُأْلِقَيْت َكَخَلَقٍة ِمْن َحِدْيٍد ِإالَّ
ބޮޑު  ވަނީ  ُكْرسى  ބަލާއިރު ް ބޮޑުކަމަށ ެ ”عرشىގ َعْرش"

.ެ މިއެވ “.ެ ބޮޅެއްހެންނެވ ދަގަނޑު އެއިްލފައިވާ ް ހްުސބިމަކަށ

.ެ ބޮޑެވ އެހާވްެސ ިންސބަތުގައި ެ ކުރީުސގ عرشى  

.ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ مسعود dގ އަދި إبن  

َسَماٍء ُكّل َوَبْيَن َعاٍم َخْمُسِماَئِة َتِلْيَها َوالَِّتْي ْنَيا الدُّ َماِء السَّ ”َبْيَن
َخْمُسِماَئِة َواْلُكْرِسّي اِبَعِة السَّ َماِء السَّ َوَبْيَن َعاٍم َخْمُسِماَئِة َوَسَماٍء
َواُهللا اْلَماِء َفْوَق َعاٍم َواْلَعْرُش َواملاء َخْمُسِماَئِة َعاٍم َوَبْيَن اْلُكْرِسّي
ابن مهدي (أخرجه َأْعَماِلُكْم“ َعَلْيِه َشْيٌء ِمْن َيْخَفى اْلَعْرِش َال َفوَق

اهللا) زر عن عبد عن عاصم عن عن محاد بن سلمة
އެކުލެވިގެންވާ  މިބްަސފުޅުގައި عبد اهللا ) زرعن عن عن عاصم
އެޔާއި ދެން  އުޑާއި ގާތުގައިވާ  ެ އެންމ ”ދިުނޔެއާއި  މާނައީ: 

ް ދެނ .ެ ރްާސތާވެއެވ ެ އަހަރުގ ަ ފްަސަސތޭކ ދެމެދު އުޑާއި ޖެހުނު

ަ ފްަސަސތޭކ ދެމެދު ް ދެއުޑެއ ެ ކޮންމ (ހަތްއުޑުންކުރެ) އަދި

ދެމެދު ކުރީުސއާއި ހަތްވަނައުޑާއި އަދި .ެ ރްާސތާވެއެވ ެ އަހަރުގ

ފެނާއި ކުރީުސއާއި އަދި .ެ ރްާސތާވެއެވ ެ އަހަރުގ ަ ފްަސަސތޭކ

عرشى ވަނީ  އަދި .ެ ރްާސތާވެއެވ ެ އަހަރުގ ަ ފްަސަސތޭކ ދެމެދު

.ެ މަތީގައެވ ެ عرشىގ ވޮޑިގެންވަނީ هللا ެ. އަދި މަތީގައެވ ެ އެފެނުގ

އެކައްޗެއްވްެސ ޢަމަލުތަކުގެތެރެއިން ެ ތިޔަބައިމީހުންގ އަދި

".ެ ނުވެއެވ ް ވަންހަނާވެގެނ ް އެކަލާނގެއަށ

.ެ ރިވާވެގެންވެއެވ ް އަރިހުނ ެ ِلبގ اْلُمطَّ عبد بن س އަދި َعبَّا  

 .ެ اهللا j حديث ކުރެއްވިއެވ رسول .ެ ވިދާޅުވިއެވ އެކަލޭގެފާނު

َأْعَلُم. َوَرُسوُلُه اُهللا ُقْلَنا:  َواَألْرِض؟ َماِء السَّ َبْيَن َكْم َتْدُروَن َهْل
َسَماٍء ِإَلى َسَماٍء ُكّل َوِمْن َسَنٍة َخْمُسِماَئِة َمِسْيَرَة َبْيَنُهَما َقاَل:
َسَنٍة َخْمُسِماَئِة َمِسْيَرة َسَماٍء ُكّل َوكثف َسَنٍة َخْمُسِماَئِة َمِسْيَرة
َبْيَن َكَما َوَأْعَالُه َأْسَفِلِه َبْيَن َبْحٌر َواْلَعْرِش اِبَعِة السَّ َماِء السَّ َوَبْيَن
َشْيٌء َعَلْيِه َيْخَفى َوَلْيَس َذِلَك َفْوَق َتَعاَلى َواُهللا َواَألْرِض َماِء السَّ

َوغريه) داود (أبو آَدَم َبِني َأْعَماِل ِمْن
ބިމާއި  ”އުޑާއި މާނައީ: ާ އެކުލެވިގެންވ މިޙަދީޘުގައި  

އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ް ތިޔަބައިމީހުންނަށ ް ދުރުމިނެއ ދެމެދުގައިވާ

ް ތިޔައެއ .ެ ދެންނެވީމެވ ް އަހަރުމެނ (.ެ ވިދާޅުވިއެވ ގެފާނު (َعبَّاس
އެބަހީ .ެ ރޫަސލާއެވ ެ އެކަލާނގ އާއި هللا ދެނެވޮޑިގެންވަނީ

.ެ ކުރެއްވިއެވ ް ޙަދީޘ އެކަލޭގެފާނު .ެ ނޭނގެއެވ ް އަހަރުމެންނަކަށ

ެ ކޮންމ ެ. އަދި ރްާސތާވެއެވ ެ އަހަރުގ ަ އެދެމެދުގައި ފްަސަސތޭކ

އަދި .ެ ރްާސތާވެއެވ ެ އަހަރުގ ފްަސަސތޭކަ  ދެމެދު ެ ދެއުޑެއްގ
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އަދި .ެ ރްާސތާއެވ ެ އަހަރުގ ަ ފްަސަސތޭކ ބޯމިން ެ އުޑެއްގ ެ ކޮންމ

ތިރިން  ެ އެކަނޑުގ .ެ ކަނޑެއްވެއެވ عرشى އާދެމެދު އުޑާއި ހަތްވަނަ

هللا އަދި .ެ ވެއެވ ާ ދެމެދުހ ބިމާއި އުޑާއި (ފުންމިން) ް މައްޗަށ

ެ (އެހާމަތީގައި ވާއިރުވްެސ) އާދަމުގ ެ. އަދި އޭގެ މަތީގައެވ ވަނީ

ް އެކަލާނގެއަށ ް ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވްެސ ކަމެއ ެ ދަރީންގ

.ެ މިއެވ “.ެ ނުވެއެވ ް ވަންހަނާވެގެނ

މިދެބާބުގައި ވާރިދުވެގެން އައިްސފައިވާ ނައުްޞތަކުން   

ހާމަވެގެންދަނީ އޮޅުމެއްނެތި ޙަދީޘުން) އާޔަތާއި (އެބަހީ

މާތްކަމާއި ެ َوَتَعاَلىގ ُسْبَحاَنُه ، َربُّ މަތިވެރި ާ މާތްވެގެންވ

ެ ހައިބަތުގ ކީރިތިކަމާއި  ޢިއްޒަތްވަންތަކަމާއި އެޒާތުފުޅުގެ 

އެންމެހައި އަދި  .ެ މިންވަރެވ ދެނެވޮޑިގަތުމުގެ   .ެ ބޮޑުކަމެވ

ެ ބިރުވެތިވ ެ އަޅުދްާސވ ް ރްަސކަންފުޅަށ ެ އެކަލާނގ ް އަޅުތަކުނ

ހަމައެފަދައިން އަދި .ެ މިންވަރެވ ެ ޖެހޭނ ް ކިޔަމަންތެރިވާނ ެ މަޑުމޮޅިވ

ް އެފަރާތަކަށ ދަލީލުކޮށްދެނީ ް ަޞރީޙަކޮށ ް ޚަބަރުތައ މިހުރިހައި

ހަމައެކިަނ ޙައްޤު ވާނެފަރާތަކީ ް ވެވޭނެފަރާތަކީ، އަޅުކަނ ް އަޅުކަނ

 .ެ އެއީކަމެވ ޙައްޤު َمْعُبود އަކީ ް އަޅުކަނ .ެ وتعاىل ކަމެވ سبحانه اهللا
ގުދުވެ، ެ ގޮތުން ދެރަވ ެ އަޅުވެތިވުމުގ ް އެންމެހައި އަޅުތަކުނ އަދި

أدب ޖައަްސންޖެހޭނީ ލޯބިވެތިކަމާއި ިނތްކުރި ބިމުގައި ެ ތިމާގ

އެކަލާނގެ  އަދި .ެ ކަމެވ ް އެފަރާތަށ ހަމައެކިަނ ު تعظيم އާއިއެކ
ޭ ގްަސދުކުރެވ ް އެފަރާތްތައ ގޮތުން  ވެވުމުގެ  ް އަޅުކަނ ފިޔަވައި

އެއްވްެސ .ެ އިލާހުންކަމެވ ު ދޮގ ބާޠިލް ހަމަ ފަރާތްތަކަކީ ހުރިހާ

ް އެފަރާތްތަކަށ ް އަޅުކަމެއ ެ ބާވަތެއްގ އެއްވްެސ މާނައެއްގައި

ް ނަންތަކެއ ު ހްުސދޮގ ހަމަ އެއީ .ެ ނުވާކަމެވ ް ޙައްޤުވެގެނ ް ވެވުނ

.ެ ކަމެވ

ِإلَه َال اَألْرِض ِفي َوَمْن َماَواِت ِفي السَّ َمْن ِإلُه َأْنَت َياَرّب ُسْبَحاَنَك
َال اَألْرِض ِفي َوَمْن َماَواِت السَّ يف َمْن الّربُّ َغْيُرَك، َوَأْنَت ِفْيِهَما
اَألْرِض ِفي َوَمْن َماَواِت السَّ يف َمْن َحاِكم َوَأْنَت َغْيُرَك، ِفْيِهَما َرّب

َلَك. َشِرْيَك َال َغْيُرَك، فيِهَما َحاِكَم َال
ވެރިކަމާއި  معرفة  ެ އިބަރްަސކަލާނގ ް ހިތްތައ ެ އަޅަމެންގ

ެ ރުޖޫޢަވުމުގ ެ ތައުބާވ ް އިބަރްަސކަލާނގެއަށ އަދި ލޯބިވެތިކަމާއި

َجَواٌد توفيق ދެއްވާނދޭވެ! ِإنَُّه ެ އެކަމުގ ފުރުއްވާނދޭވެ! ް ގޮތުނ

! آِمْين َكِرْيٌم.

َواْلُمْرَسِلْيَن َوَعَلى اَألْنِبَياِء َخاِمت ٍد ُمَحمَّ َنِبّيَنا َعَلى َوَسلََّم اُهللا َوَصلَّى

الّدْين. َيْوِم ِإَلى ِبِإْحَساٍن َتِبَعُهْم َوَمْن َوَأْصَحاِبِه آِلِه
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